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1. УВОД 
• Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно 
разрешително (КР) 
Комплексното разрешително е издадено за експлоатация на следната инсталация 
и съоръжения по Приложение 4 на ЗООС: 

1. Химическа инсталация за производство на експлозиви, включваща: 
- производство на нитроцелулоза; 
- производство на балиститни барути и твърди балиститни горива; 
- производство на лакови барути; 
- производство на пироксилинови барути 
(т. 4.6. от Приложение 4 на ЗООС) 

• Адрес по местонахождение на инсталацията 
„Арсенал” АД, Завод 3, гр. Казанлък 
Адрес: гр. Казанлък 6100, ул. „Розова долина” №100 
• Регистрационен номер на КР 
Комплексно разрешително №110/2006 г. 
• Дата на подписване на КР 
Дата на подписване: 07.07.2006 г. 
• Дата влизане в сила на КР 
Дата влизане в сила на КР: 05.08.2006 г. 
• Данни за оператора на инсталацията 
Оператор: „Арсенал” АД, Завод 3, гр. Казанлък 
Притежател на разрешително: „Арсенал” АД, Завод 3, гр. Казанлък 
Адрес: гр. Казанлък 6100, ул. „Розова долина” №100 
Булстат 833067612 
Телефон: 0431/6 33 22 
Факс: 0431/6 33 32 
e-mail: arsenal@arsenal-bg.com 
Изпълнителен директор: Николай Христов Ибушев  
• Лице за контакти 
Име: Руси Страшимиров Петков  
Длъжност: Еколог 
Адрес: гр. Казанлък 6100, ул. „Розова долина” №100 
Тел. 0431/ 6 45 20 
Факс: 0431/ 6 33 32 
e-mail: arsenal@arsenal-bg.com 
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• Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в 
инсталацията 

Предмет на производство на Завод 3, „Арсенал” АД са бездимните барути и 
заряди от тях. Основните дейности включват производство на нитроцелулоза, на 
балиститни барути и балиститни твърди горива, на лакови барути, на 
пироксилинови барути. Произвеждат се заряди за гранатомети, миномети и 
артилерийски системи. 

Производство на нитроцелулоза /НЦ/ 
Изходната суровина за производството на НЦ е пречистена дървесна 

целулоза или памучен пух. В случай на използуването на памучен пух, той се 
пречиства. Прави се механичнo очистване, обработка със содоколофонов разтвор, 
алкално изваряване, избелване и сушене. На фаза механична очистка и за 
транспорт на сух материал се използва въздух, който преди изхвърлянето му в 
атмосферата се пречиства от целулозен прах в циклони. Готовата целулоза се 
подава на фаза нитрация с пневмотранспорт.  

Основната фаза от производството на нитроцелулозата е нитрацията. 
Пречистената целулоза се обработва със сярно-азотна киселинна смес, в която 
азотната киселина е естерифициращ агент.  

Брутната реакция е:  
 

R (OH)n + mHNO3 ⎯⎯ →⎯ 42SOH  R (ONO2)m (OH)n-m + m H2O 
 

Следва стабилизация, наситняване, формиране на партиди и 
центрофугиране. Стабилизацията се състои в изваряване на нитроцелулоза при 
различно налягане и температура. Наситняването на нитроцелулозата става в 
холендри във водна среда. След смилането нитроцелулозата се прехвърля в 
лавьори, където евентуално се извършва достабилизация (при необходимост) 
и/или снижаване на вискозитета, след което водната суспензия НЦ постъпва в 
смесители за оформяне на партидите НЦ. 

След оформяне и приемане на партидата, тя се центрофугира в 
непрекъснато действащи хоризонтални центрофуги с пулсиращ ротор и се извозва 
за промеждутъчно съхранение в специални складове.  

Обработката на НЦ протича във водна среда, което изключва проявата на 
взривни свойства - във вид на водна суспензия НЦ е невъзприемчива към 
механични и топлинни въздействия. За транспорт на нитроцелулозата и за 
работна среда служи вода, като  материалът се прехвърля от фаза на фаза с 
помощта на помпи.  

Производство на балиститни барути и твърди балиститни горива 
Балиститните барути и балиститните твърди горива (наричани по-долу – 

балистити) представляват нитроцелулоза, пластифицирана с нитроестер и 
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добавки. Получаването на балиститите се състои от следните етапи: синтез на 
нитроестер; получаване на барутна маса; обезводняване на барутната маса; 
валцоване на барутната маса;  формоване на барутните шнурове; нарязване на 
барутните елементи; крайни операции. 

Синтезът на нитроестер се извършва по периодичен способ и се състои в 
нитриране на многоатомен спирт (глицерин или смес на глицерин с 
диетиленгликол) със сярноазотна киселинна смес и стабилизация на получения 
продукт. Нитрацията се извършва в оловен нитратор-сепаратор, снабден с 
охладителни серпентини и с въздушно разбъркване. Разбъркването на 
реакционната маса в нитратора става със сгъстен въздух, който се получава от 
компресорна станция. Стабилизацията на нитроестера се извършва във 
вертикален цилиндричен апарат, снабден с пневморазбъркване, приспособление 
за декантиране и ежектор за изсмукване на преминалия през продукта въздух за 
разбъркване. Уловените вода и нитроестер се връщат непосредствено в апарата. 

След завършване на стабилизацията нитроестерът се предава на фаза 
съхранение и дозиране. Поради високата му чувствителност и бризантност, той не 
подлежи на съхранение и се преработва възможно най-бързо в барутна маса. 
Дозирането е обемно. Варката представлява процес на сорбция и частична 
пластификация на НЦ със съответни пластификатори във водна среда.  

Следващата фаза на производството на балистити е обезводняване на 
барутната маса. Обезводнената барутна маса се съхранява в промеждутъчни 
складове, откъдето постъпва на фаза първо валцоване. 

Валцоването на барутната маса се извършва на различни по конструкция 
валц-машини с хоризонтално или вертикално разположение на валците, с 
периодично или непрекъснато действие. Валц-машините с непрекъснато действие 
са с хоризонтални рифеловани валци, а тези с периодично действие - с 
хоризонтални или вертикални гладки валци. Всяка валц-машина е монтирана в 
отделно помещение, снабдено с три изхода. Над машината е монтиран авариен 
съд с вода, който в случай на запалване на материала автоматично се обръща и 
залива горящата барутна маса. По време на второ валцоване барутната маса 
напълно се пластифицира и добива състав и структура на готов барут. 

Формоването на барутната маса оформя определени размери на барутните 
елементи. Нарязването на барутните елементи има за цел получаването на тръби, 
ленти, пластинки, кръгове и т.н. с чертежни размери. Извършва се с различни по 
конструкция машини – гилотини, книговезки ножове, механични преси. Крайните 
операции се състоят в сортиране, смесване (при необходимост) и опаковка.  

Производство на лакови барути 
Технологичния процес  включва: получаване на суров лаков барут и  

обработка на суровия барут. 
Получаването на суров лаков барут се извършва по точно установени 

рецептура и технологичен режим в херметични реактори. Реакторът се зарежда с 
необходимите полуфабрикати, суровини, материали и вода и се загрява при 
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разбъркване. След оформянето на барутните елементи, в реактора се поддържа 
висока температура, за да се изпари вложеният като разтворител етилацетат, 
чиито пари кондензират в хладници, а кондензатът през сепаратор постъпва в 
сборен съд.              
         Следва сортиране на барутните елементи във водна среда (мокро сеене).               
         Флегматизирането на барута става във водна среда. Флегматизиращият 
разтвор се приготвя в специален съд и се подава в апарата. Съдържанието на 
апарата се изсипва във вакуум-филтър, където барута се изцежда, промива и се 
насочва за сушене. 

Получаването на суровия барут във водна среда, междуоперационният 
транспорт във водна среда и водните промивки правят производството му много 
водоемко. Обработката на суровия барут включва изсушаването му до определена 
влажност, покриване повърхността на елементите с графитен слой, отделяне на 
излишния графит, валцоване на барута до определена дебелина на елементите, 
сортиране на фракции, смесване за осредняване и опаковка.  

Производство на пироксилинови барути 
Получаването на пироксилинов барут се извършва по точно установени 

рецептура и технологичен режим. Основен компонент е нитроцелулозата (НЦ). 
Влажната НЦ се обезводнява с етилов алкохол. Обезводнената нитроцелулоза 
постъпва на операция пластификация в херметични апарати с лопатково 
разбъркване (месачки), където се добавя диетилов етер. След достатъчно 
омесване се получава барутна маса (БМ), която се поставя в херметични бурета. 
Пластичната БМ трябва да се оформи в барутни елементи. Това се постига чрез 
пресоването й в барутни шнурове или ленти и нарязването им по зададен размер. 
Нарязаният барут се поставя в платнени торби и се отнася за просушаване от  
разтворителите (спирт и етер), т.н. провялка. 

Следва сортиране на барутните елементи. На по-нататъшна обработка се 
подлага само стандартната фракция от сортировката, останалите фракции се 
събират в междинен склад и подлежат на преработка. Изкисването (или 
изваряването) на барута се извършва в басейни, като се ползва топла и студена 
вода. Тази операция е водоемка, т.к. малка част от водата се ползва повторно. 
Барутът се суши с топъл въздух в сушилни басейни, като за енергоносител се 
използва водна пара. Флегматизирането и графитирането на барута става в 
барабанни апарати. След завършване на процеса барутът се изсипва в платнени 
торби и постъпва на фаза сушене. Обезпрашаването на барута цели отделяне на 
излишния графитен прах, който се улавя в апарат. Сухият барут отново се сортира 
на сеячна машина, като на смесване се подлага само стандартната фракция. 
Барутът се опакова и транспортира в склад за готова продукция. 
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Производство на заряди 
Боен заряд се нарича определено тегловно количество барут, събрано в 

определен ред и предназначено за един изстрел. Тегловното количество барут и 
неговата марка, определяща размерите и формата на барутните елементи, се 
подбират предварително чрез съответен балистически разчет. Това определено 
количество барут при изработването на зарядите се претегля и поставя в 
картонена или метална гилза, платнена торба, калъф от пластично пластмасово 
фолио, оформено по специален начин и др. По-нататък следват дейностите по: 
завързване на торбичките или зашиване отвора на същите; затваряне на 
картонената или метална гилза с тапа с последващо залепване и херметизиране.  
Всички заряди се опаковат в херметични метални бидони, поставени в дървени 
сандъци. 

 
• Производствен капацитет на инсталацията 
 

Производствен капацитет на инсталациите е определен в Условие 4.1. в КР: 
Инсталация, която попада в Приложение 4 на ЗООС: 
№ Инсталации Позиция на дейността, 

приложение № 4, ЗООС 
Капацитет 

  1                           2                        3         4 
 1. Химическа инсталация за  

производство на експлозиви, 
включваща: 

 

 - производство на нитроцелулоза    ПИ*t/у 
  - производство на балиститни  

барути и твърди балиститни 
горива 

   ПИ*t/у 

 - производство на лакови барути    ПИ*t/у 
 - производство на 

пироксилинови барути 

т. 4.6. от Приложение 4 на 
ЗООС 

   ПИ*t/у 

 
Инсталации, които не попадат в Приложение 4 на ЗООС 
№ Инсталации, извън Приложение № 4, ЗООС Капацитет 

  1                                             2                  3 
 Паросилова централа, с обща инсталирана мощност  

на котлите 6.7 MW 
   ПИ*MWh 

 Инсталация за регенериране на разтворители 300 t разтворител  
годишно ( 75 kg/h) 

 
   ПИ* - поверителна информация от годишния доклад, класифицирана съгласно 
Закон за класифицираната информация; 
   t/у – тона/годишно 
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• Произведени количества на инсталациите за отчетния период 

 
Инсталация, която попада в Приложение 4 на ЗООС: 
№                Инсталации Позиция на 

дейността, 
приложение № 4, 
ЗООС 

Произведено, 
t/у 

Съответ- 
ствие 

 1                         2                3             4       5 
 1. Химическа инсталация за 

производство на експлозиви, 
включваща: 

  

 - производство на нитроце- 
лулоза 

       ПИ*      Да 

 - производство на балистит- 
ни барути и твърди балис- 
титни горива 

       ПИ*      Да 

 - производство на лакови  
барути 

       ПИ*      Да 

 - производство на пирокси- 
линови барути 

т. 4.6. от Прило- 
жение 4 на ЗООС 

       ПИ*      Да 

 
       При работа на инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на 
Приложение 4 от ЗООС произведените количества продукти не надвишават тези, 
посочени в Условие 4.1. в КР.     
 
Инсталации, които не попадат в Приложение 4 на ЗООС 
№ Инсталации, извън Приложение № 4, 

ЗООС 
    Произведено Съответствие 

 1                                 2              3            4 
 Паросилова централа, с обща 

 инсталирана мощност на котлите  
6.7 MW 

     ПИ*MWh            Да 

 Инсталация за регенериране на 
 разтворители 

18 t разтворител  
годишно ( 75 kg/h) 

           Да 

 
     При работа на инсталациите по Условие 2, извън Приложение 4 от ЗООС 
произведените количества не надвишават тези, посочени в Условие 4.1. в КР. 
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• Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението 
на околната среда 
 
№                    Длъжност                       Отговорност 
1                           2                                   3 
1 Ръководител обособено 

производство 2/300 
Организация и ръководство на дейно-
стите по управление на околната 
среда 

2 Зам. ръководител обособено 
производство 2/300 

Организация и ръководство на изпъл- 
нението на дейностите по управление 
на околната среда 

3 Ръководител отдел конструктивно-
технологичен  

Управление на конструктивната и 
технологична документация 

4 Ръководител отдел ЕМ Обслужване на технологичното обо- 
рудване, включително свързаното 
с въздействие върху компонентите на 
околната среда (локални пречиства- 
телни съоръжения) 

5 Технолози, конструктори Контрол върху технологичните про- 
цеси и актуализация на технологич-
ната документация 

6 Еколог на дружеството Координация и контрол на дейнос- 
тите по изпълнение условията в КР 

7 Еколог на обособено производство Координация и контрол на  дейнос- 
тите по изпълнение условията в КР, 
управление на документацията, оцен- 
ка на съответствието  

8 Началници на цехове Организация и управление на  
производствените процеси, монито- 
ринг на локалните пречиствателни  
съоръжение в съответните цехове 

 
• РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията 
         Химическа инсталация за производство на експлозиви е разположена на 
територията на Регионална инспекция по околна среда и води, гр. Стара Загора. 
Адрес: гр. Стара Загора 6000, ул. „Стара Планина” №2 
Телефон: 042/69 22 00 
 
• Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията 
         Химическа инсталация за производство на експлозиви е разположена на 
територията на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” с център гр. 
Пловдив. 
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Адрес: гр. Пловдив 4000, ул. „Булаир” 26 
Телефон: 032/62 80 63 
 
 
2. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 
         През отчетния период – 2007 г. е изградена и прилагана система за управле-
ние на околната среда (СУОС), като спазено Условие 5 в КР  за въвеждане на 
СУОС към  05.02.2007 г.  
2.1. Структура и отговорности (към Условие 5.1. в КР) 
        Съгласно Условие 5.1.1.1. в КР се съхранява „Списък на лицата, отговарящи 
за изпълнение на условията в комплексно разрешително на „Арсенал” АД, Завод 
3, гр. Казанлък, №100/2006 г.”  
       Списъкът се актуализира при всяка промяна. 
        В изпълнение на Условие 5.1.2. се съхранява „Списък на лицата, отговарящи 
за извършване на дейности по изпълнение на условията в комплексно 
разрешително на „Арсенал” АД, Завод 3, гр. Казанлък, №110/2006 г.”    
        Списъкът се актуализира при всяка промяна. 
2.2. Обучение (към Условие 5.2. в КР) 
        През 2007 г. е прилагана инструкция по Условие 5.2.1. в КР за ежегодно 
определяне на потребностите от обучение на персонала/лицата и изготвяне на 
годишни програми за обучение, които се актуализират в зависимост от нуждите за 
обучение на персонала/лицата.  
2.3. Обмен на информация (към Условие 5.3. в КР) 
        В изпълнение на Условие 5.3.1. в КР се съхранява и се поддържа актуален 
„Списък на лицата, отговарящи за изпълнение на условията в комплексно 
разрешително на „Арсенал” АД, Завод 3, гр. Казанлък, №110/2006 г.”  
        Списъкът е доведен до знанието на всички, имащи задължения по 
изпълнение на КР и е лесно достъпен до всички служители. 
        Съхранява се и се поддържа актуален списък по Условие 5.3.2. в КР – 
„Списък на органите/ лицата, които трябва да бъдат уведомявани съгласно 
условията в комплексно разрешително на „Арсенал” АД, Завод 3, гр. Казанлък, 
№110/2006 г., техните адреси и начини за контакт включително за спешни 
случаи”. 
2.4. Документиране (към Условие 5.4. в КР) 
        В изпълнение на Условие 5.4.1. в КР на площадката се поддържа актуален 
списък с нормативни актове, отнасящи се към работата  на химическата 
инсталация за производство на експлозиви. 
        През отчетния период е изготвен списък и  се води документиране на всички 
необходими инструкции, изисквани от разрешителното, както и тяхното 
съхраняване на достъпно за всички служители място на площадката, както и от 
лицата, отговорни за тяхното изпълнение. 
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          В изпълнение на Условие 5.4.3. в КР се водят „Регистър на документите, 
отнасящи се към управление на околната среда” и „Регистър на движението на 
документите, отнасящи се към управление на околната среда”.     
2.5. Управление на документите (към Условие 5.5. в КР) 
          Прилага се инструкция по Условие 5.5.1. за актуализация на документите, 
изисквани с комплексното разрешително, в случай на промени в нормативната 
уредба, работата и управлението на инсталациите и изземване на невалидните 
(излезли от употреба) документи.  
2.6. Оперативно управление (към Условие 5.6. в КР) 
         През отчетния период са изготвени и одобрени всички изисквани с КР 
инструкции. 
2.7. Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия (към Условие 
5.7. в КР) 
         В отчетния период са  прилагани всички изисквани в КР писмени инструк-
ции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, за периодична 
оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически 
показатели и за установяване на причините за допуснатите несъответствия и 
предприемане на коригиращи действия.  
2.8. Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации (към Условие 5.8. в 
КР) 
       В „Арсенал” АД (респективно в завод 3) съществуват, съхраняват се и 
прилагат следните нормативни документи за предотвратяване и контрол на 
аварийни ситуации: 
1. Вътрешен авариен план, включващ: 
- План за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни 
работи при възникване на промишлени аварии във „Арсенал” АД; 
- План за организиране и ръководство на спасителните и неотложни аварийно-
възстановителни работи при бедствия, аварии и катастрофи; 
- План за действия при силни земетресения; 
- План за провеждането на спасителни и аварийни дейности при евентуална 
радиационна авария в АЕЦ „Козлодуй”, при трансгранични радиоактивни 
замърсявания, или при авария с автомобил превозващ радиоактивни материали; 
- План за действие при пожар; 
- План за действие при предотвратяване и ликвидиране на аварии в цеховете на 
завод 3, „Арсенал” АД. 
2. Доклад за безопасност на „Арсенал” АД. 
        
        Прилага се инструкция по Условия 5.8.1. – 5.8.12. „Предотвратяване и 
контрол на аварийни ситуации”. 
2.9. Записи (към Условие 5.9. в КР) 
        Документират се данните от наблюдението на следните емисионни и 
техническите показатели: 
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- емисионни  –  подземни води, отпадъчни води в езерото-утаител, емисии 
във въздуха, звукови нива, определено е базово състояние на почвите; 
- технически – контролираните параметри на локалните пречиствателни 
съоръжения; 
-  резултатите от оценката на съответствието им с изискванията на условията в 
КР; 
- данните за причините за установените несъответствия и предприетите 
коригиращи действия; 
-   данните от преразглеждането и/или актуализацията на инструкциите за работа 
на технологичното/пречиствателното оборудване, изисквани в КР. 
        Изготвен е и се съхранява списък с документите, доказващи съответствие с 
условията на разрешителното. 
        Информацията/документите, изисквани по Условие 5.9. в КР, ще се 
съхраняват за срок от пет години и ще се предоставят при поискване от 
компетентния орган.  
2.10. Докладване (към Условие 5.10. в КР) 
       Информацията по изпълнение условията в КР е представена в настоящия 
доклад, изготвен съгласно „Методика за реда и начина за контрол на комплексни 
разрешителни и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за 
които е предоставено комплексното разрешително” .  
       Докладът съдържа класифицирана информация, която е предоставена по реда 
на „Закона за защита на класифицираната информация” в МОСВ.     
       Информацията за изпълнение на дейностите, за които е предоставено КР, 
обхваща периода от 01.01.2007 г. до 31.12.2007 г.          
        Операторът ще предостави допълнителна информация относно изпълнението 
на условията в КР при поискване от компетентните органи. 
2.11. Актуализация на СУОС (към Условие 5.11. в КР) 
       Актуализация на системата за управление на околната среда ще се извършва 
при актуализация или изменение на издаденото комплексно разрешително или 
след издаване на ново такова съгласно инструкцията по Условие 5.5.1. за 
актуализация на документите, изисквани с комплексното разрешително, в случай 
на промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталациите и 
изземване на невалидните (излезли от употреба) документи.  
2.12. Уведомяване (към Условие 7.1. в КР) 
        В изпълнение на Условие 7.1. в КР след аварията на 09.10.2007 г. в Завод 3 са 
били уведомени областният управител, кмета на общината, РИОСВ и органите на 
държавна агенция „Гражданска защита”.       
  
3.  ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ 
3.1. Използване на вода 
        Съгласно Условие 8.1.1. в КР използването на вода за производствени нужди 
на площадката на завод 3 става от собствен водоизточник – тръбен кладенец ЕТК 
12 при наличие на издадено актуално разрешително за водоползването № 1173/ 
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20.09.2002 г., съгласно Закона за водите и при спазване на условията в него. Краен 
срок на действие на разрешителното: 20.09.2008 г. 
        Съгласно Условие 8.1.2. в КР количествата вода при работа на Химическа 
инсталация за производство на експлозиви не трябва да надвишават тези, 
посочени в Таблица 8.1.2. в КР. 
Таблица 3.1. Използване на вода  
Източник 
 на вода 

Годишно 
количество, 
съгласно 
КР 
m3/y 

Количество
за единица  
продукт, 
съгласно 
КР 
m3/единица 
продукт  

Използвано
годишно 
количество,
m3/y  

Използвано 
количество  
за единица  
продукт, 
m3/единица 
продукт 

Съответствие

         1          2         3          4          5           6 
Химическа инсталация за производство на експлозиви, включваща: 
Производство на нитроцелулоза 
   ЕТК 12       ПИ*       ПИ*       ПИ*       ПИ* Да, да 
Производство на балиститни барути и твърди балиститни горива 
   ЕТК 12       ПИ*       ПИ*       ПИ*       ПИ* Да, да 
Производство на лакови барути 
   ЕТК 12       ПИ*       ПИ*       ПИ*       ПИ* Да, да 
Производство на пироксилинови барути 
   ЕТК 12       ПИ*       ПИ*       ПИ*       ПИ* Да, да 
 
       При работа на инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на 
Приложение 4 от ЗООС количествата на вода не надвишават тези, посочени в 
Таблица 8.1.2. в КР. 
       В изпълнение на Условие 8.1.5.1. в КР се прилага инструкция за изчисляване 
и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди 
при работа на Химическа инсталация за производство на експлозиви.  
       В изпълнение на Условие 8.1.5.2. в КР се прилага инструкция за оценка на 
съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди при 
работа на Химическа инсталация за производство на експлозиви с условията на 
КР, установяване на причините за несъответствията и предприемане на 
коригиращи действия.  
       В изпълнение на Условие 8.1.6.2. през отчетния период ежемесечно са 
изчислявани: 

1. Общата месечна консумация на вода  за производствени нужди на 
площадката; 

2.  Месечната консумация на вода за производствени нужди за инсталацията 
по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС; 
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3. Месечната консумация на вода за производствени нужди за единица 
продукт (за всеки продукт) за инсталацията по Условие 2, попадаща в 
обхвата на Приложение 4 на ЗООС; 

4.  Изчислена е и отчетена в ГДОС годишната консумация за производствени 
нужди за единица продукт (за всеки продукт) за инсталацията по Условие 2, 
попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС. 

 
През отчетния период са извършени 12 броя проверки на съответствието (1 път 

месечно). Не са регистрирани несъответствия. 
  

        Прилага се инструкция по Условие 8.1.3. Дейности по поддръжка и проверка 
на водопроводната мрежа на площадката, отстраняване на течове и причините за 
тях се регистрират в „Протоколи за извършена проверка на водопроводната 
мрежа на площадката на ОП 2/300” с периодичност 1 път на 3 месеца. 
        Брой извършени проверки – 4. 
        Брой установени течове – 2.  
        В протокол № 2/21.06.07 г. е констатиран теч на вода до склада на обект 215, 
цех 2/310. Причина - спукан тръбопровод. Предприети мерки – отстраняване на 
теча чрез заварка на тръбопровода.  
        В протокол № 4/13.12.07 г. е констатиран теч теч на вода до обект 129А, цех 
2/330. Причина - спукан тръбопровод. Предприети мерки – отстраняване на теча 
чрез заварка на тръбопровода. 
 

Резултатите от прилагането на инструкцията за оценка на съответ-
ствието на измерените водни количества с определените такива в условията на 
разрешителното разходни норми – брой причини и предприети коригиращи 
действия за предходната 2006 година са докладвани в допълнения Годишен 
доклад за 2006 година, страница 13, параграф 6: 
 

 
 
 Ефективността на употребата на вода не се е променила от 2006 година 
до момента. Не се планират коригиращи действия.  
  
3.2. Използване на енергия 
         Съгласно Условие 8.2.1. в КР количествата на електроенергия и 
топлоенергия при работа на Химическа инсталация за производство на 
експлозиви не трябва да надвишават тези, посочени в Таблица 8.2.1. в КР. 
        По Условие 8.2.4. в КР беше разработена и се прилага методика за 
изчисляване на консумацията на електроенергия и топлоенергия за Химическа 
инсталация за производство на взривни вещества.   
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Таблица 3.2. Използване на енергия  
Електроенергия/ 
Топлоенергия 

Количество за 
единица продукт, 
съгласно КР, 

MWh/t продукт 

Използвано 
количество за 

единица продукт, 
MWh/t продукт 

Съответствие 

              1               2               3                4 
Химическа инсталация за производство на експлозиви, включваща: 
Производство на нитроцелулоза 
Електроенергия              ПИ*              ПИ* Не 
Производство на балиститни барути и твърди балиститни горива 
Електроенергия              ПИ*              ПИ* Не 
Производство на лакови барути 
Електроенергия              ПИ*              ПИ* Не 
Производство на пироксилинови барути 
Електроенергия              ПИ*              ПИ* Не 
 
Химическа инсталация за производство на експлозиви, включваща: 
Производство на нитроцелулоза 
Топлоенергия              ПИ*              ПИ* Не 
Производство на балиститни барути и твърди балиститни горива 
Топлоенергия              ПИ*              ПИ* Не 
Производство на лакови барути 
Топлоенергия              ПИ*              ПИ* Не 
Производство на пироксилинови барути 
Топлоенергия              ПИ*              ПИ* Не 
 
       При работа на инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на 
Приложение 4 от ЗООС количествата на електроенергия и топлоенергия  
надвишават тези, посочени в Таблица 8.2.1. в КР. 
        
 
       В изпълнение на Условие 8.2.5.1. през отчетния период ежемесечно са 
изчислявани: 

1. Общата месечна консумация на електроенергия и топлоенергия  за 
производствени нужди на площадката; 

2.  Месечната консумация на електроенергия и топлоенергия за 
производствени нужди за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата 
на Приложение 4 на ЗООС; 

3. Месечната консумация на електроенергия и топлоенергия за 
производствени нужди за единица продукт  за инсталацията по Условие 2, 
попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС; 
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4.  Изчислена е и отчетена в ГДОС годишната консумация за производствени 
нужди за единица продукт за инсталацията по Условие 2, попадаща в 
обхвата на Приложение 4 на ЗООС. 

        През отчетния период са извършени 12 броя проверки на съответствието 
(един път месечно). Регистрирани са несъответствия между използвани 
количества електроенергия и топлоенергия за единица продукт и тези, разрешени 
с КР. Това се дължи на малък обем производство и големи единични мощности. 
 

Резултатите от прилагането на инструкцията за оценка на 
съответствието на измерените/изчислени количества електроенергия и 
топлоенергия с определените такива в условията на разрешителното разходни 
норми – брой, причини и предприети коригиращи действия за предходната 2006 
година са докладвани в допълнения Годишен доклад за 2006 година, страница 14, 
параграф 6: 

 
 В сравнение с 2006, през 2007 година има надвишаване на количествата 
енергия по изложените по-горе причини. Коригиращите действия са свързани с 
фирмената политика, обсъждането на която излиза извън обсега на доклада.   
 
3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива 
       Прилагат се инструкции по Условие 8.3.2.1. и Условие 8.3.2.2. 
       През отчетния период са отчитани: 
1.    Месечното производство на инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата 
на Приложение 4 на ЗООС и на всеки продукт; 
2.    Месечните консумации и вида на суровините и спомагателните материали за 
инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС; 
3.    Месечните консумации на суровините и спомагателните материали, изразени 
като разход за единица продукт; 
4.    Месечните количества гориво; 
5.   Годишната консумация на суровините и спомагателните материали за единица 
продукт (за всеки продукт) за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на 
Приложение 4 на ЗООС и на горивото за Паросилова централа. 
 

Резултатите от прилагането на инструкцията за оценка на съответ-
ствието на годишните количества използвани суровини, спомагателни 
материали и горива с определените такива в условията на разрешителното – 
брой установени несъответствия, причини за несъответствията и предприети 
коригиращи действия за предходната 2006 година са докладвани в допълнения 
Годишен доклад за 2006 година, страница 15, параграф 1: 

 
 Ефективността на употребата на суровини и гориво не се е променила от 
2006 година до момента. Не се планират коригиращи действия.  
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 Причините за преразхода на спомагателните материали са приведени в т. 
3.3.2 на настоящия доклад. Не се планират коригиращи действия.  
 
 
3.3.1. Използване на суровини 
        Съгласно Условие 8.3.1.1. в КР при работа на Химическа инсталация за 
производство на експлозиви да не се различават по вид и да не се превишават 
количествата на суровините, посочени в Таблица 8.3.1.1. в КР. 
 
 
Таблица 3.3.1. Използване на суровини 
        Суровини Годишно  

количество,
съгласно 
КР 
t/y 

Количество 
за единица  
продукт, 
съгласно 
КР 
t/единица 
продукт 

Употребено 
годишно 
количество, 
t/y 

Количество
за единица 
продукт, 
t/единица 
продукт  

Съот-
вет- 
ствие

               1         2          3          4          5     6 
Производство на нитроцелулоза 
Пух памучен 
(линтер) 

      ПИ*       ПИ*       ПИ*       ПИ* Да, 
да 

Дървесна целулоза       ПИ*       ПИ*       ПИ*       ПИ* Да, 
да 

Сулфатна 
предхидр. 
целулоза ЦА 

      ПИ*       ПИ*       ПИ*       ПИ* Да, 
да 

Сярна киселина 
техн. 

      ПИ*       ПИ*       ПИ*       ПИ* Да, 
да 

Олеум 20%       ПИ*       ПИ*       ПИ*       ПИ* Да, 
да 

Киселина азотна 
концентрирана 

      ПИ*       ПИ*       ПИ*       ПИ* Да, 
да 

Натриев карбонат 
техн. 

      ПИ*       ПИ*       ПИ*       ПИ* Да, 
да 

Основа натриева 
техн. 

      ПИ*       ПИ*       ПИ*       ПИ* Да, 
да 

Натриев 
хипохлорит 
воден разтвор  

      ПИ*       ПИ*       ПИ*       ПИ* Да, 
да 

Колофон балсамов       ПИ*       ПИ*       ПИ*       ПИ* Да, 
да 
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        Суровини Годишно  
количество,
съгласно 
КР 
t/y 

Количество 
за единица  
продукт, 
съгласно 
КР 
t/единица 
продукт 

Употребено 
годишно 
количество, 
t/y 

Количество
за единица 
продукт, 
t/единица 
продукт  

Съот-
вет- 
ствие

               1         2          3          4          5     6 
Производство на балиститни барути и твърди балиститни горива 
Глицерин дестили- 
ран динамитен  
сорт І 

      ПИ*       ПИ*       ПИ*       ПИ* Да, 
да 

Диетиленгликол  
марка А 

      ПИ*       ПИ*       ПИ*       ПИ* Да, 
да 

Олеум 20%       ПИ*       ПИ*       ПИ*       ПИ* Да, 
да 

Киселина сярна 
техническа 

      ПИ*       ПИ*       ПИ*       ПИ* Да, 
да 

Киселина азотна 
концентрирана 

      ПИ*       ПИ*       ПИ*       ПИ* Да, 
да 

Масло  
парфюмерийно 

      ПИ*       ПИ*       ПИ*       ПИ* Да, 
да 

Колоксилин „Н”       ПИ*       ПИ*       ПИ*       ПИ* Да, 
да 

Нитроглицерин       ПИ*       ПИ*       ПИ*       ПИ* Да, 
да 

Смесен нитроестер       ПИ*       ПИ*       ПИ*       ПИ* Да, 
да 

Пироксилин №1 
от линтер 

      ПИ*       ПИ*       ПИ*       ПИ* Да, 
да 

Динитротолуол 
технически 

      ПИ*       ПИ*       ПИ*       ПИ* Да, 
да 

Централит ІІ 
технически 

      ПИ*       ПИ*       ПИ*       ПИ* Да, 
да 

Дифениламин 
технически 

      ПИ*       ПИ*       ПИ*       ПИ* Да, 
да 

Дибутилфталат 
технически 

      ПИ*       ПИ*       ПИ*       ПИ* Да, 
да 

Масло вазелиново 
приборно (МВП)  

      ПИ*       ПИ*       ПИ*       ПИ* Да, 
да 

Пигменти неорга- 
нични. Глеч оловна 

      ПИ*       ПИ*       ПИ*       ПИ* Да, 
да 
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        Суровини Годишно  
количество,
съгласно 
КР 
t/y 

Количество 
за единица  
продукт, 
съгласно 
КР 
t/единица 
продукт 

Употребено 
годишно 
количество, 
t/y 

Количество
за единица 
продукт, 
t/единица 
продукт  

Съот-
вет- 
ствие

               1         2          3          4          5     6 
Реактив. Кобалтов 
окис „ч.а.” 

      ПИ*       ПИ*       ПИ*       ПИ* Да, 
да 

Калциев карбонат 
Утаен 

      ПИ*       ПИ*       ПИ*       ПИ* Да, 
да 

Цинков стеарат 
Технически 

      ПИ*       ПИ*       ПИ*       ПИ* Да, 
да 

Производство на лакови барути 
Пироксилин №1 от 
дърв. Целулоза 

      ПИ*       ПИ*       ПИ*       ПИ* Да, 
да 

Барутна маса СБ       ПИ*       ПИ*       ПИ*       ПИ* Да, 
да 

Централит І       ПИ*       ПИ*       ПИ*       ПИ* Да, 
да 

Динитротолуол  
Технически 

      ПИ*       ПИ*       ПИ*       ПИ* Да, 
да 

Алкохол етилов 
Ректифициран 

      ПИ*       ПИ*       ПИ*       ПИ* Да, 
да 

Натриев сулфат 
Технически 

      ПИ*       ПИ*       ПИ*       ПИ* Да, 
да 

Поливинилов 
Алкохол 

      ПИ*       ПИ*       ПИ*       ПИ* Да, 
да 

Графит  
Скритокристален 

      ПИ*       ПИ*       ПИ*       ПИ* Да, 
да 

Калциев карбонат 
Утаен 

      ПИ*       ПИ*       ПИ*       ПИ* Да, 
да 

Дифениламин 
Технически 

      ПИ*       ПИ*       ПИ*       ПИ* Да, 
да 

Дибутилфталат 
Технически 

      ПИ*       ПИ*       ПИ*       ПИ* Да, 
да 

Пигменти неорга- 
нични. Глеч оловна  

      ПИ*       ПИ*       ПИ*       ПИ* Да, 
да 

Реактив. Калаен 
двуокис чист 

      ПИ*       ПИ*       ПИ*       ПИ* Да, 
да 

Калиев сулфат       ПИ*       ПИ*       ПИ*       ПИ* Да, 
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        Суровини Годишно  
количество,
съгласно 
КР 
t/y 

Количество 
за единица  
продукт, 
съгласно 
КР 
t/единица 
продукт 

Употребено 
годишно 
количество, 
t/y 

Количество
за единица 
продукт, 
t/единица 
продукт  

Съот-
вет- 
ствие

               1         2          3          4          5     6 
да 

Калиев нитрат 
Технически 

      ПИ*       ПИ*       ПИ*       ПИ* Да, 
да 

Етилацетат 
Технически 

      ПИ*       ПИ*       ПИ*       ПИ* Да, 
да 

Производство на пироксилинови барути 
Пироксилинова  
Смес 

      ПИ*       ПИ*       ПИ*       ПИ* Да, 
да 

Алкохол етилов 
Ректифициран 

      ПИ*       ПИ*       ПИ*       ПИ* Да, 
да 

Етер диетилов  
Технически 

      ПИ*       ПИ*       ПИ*       ПИ* Да, 
да 

Дифениламин 
технически, висш 
сорт 

      ПИ*       ПИ*       ПИ*       ПИ* Да, 
да 

Дибутилфталат 
Технически 

      ПИ*       ПИ*       ПИ*       ПИ* Да, 
да 

Калиев сулфат 
чист 

      ПИ*       ПИ*       ПИ*       ПИ* Да, 
да 

Калиев нитрат 
технически  
І-качество 

      ПИ*       ПИ*       ПИ*       ПИ* Да, 
да 

Централит І       ПИ*       ПИ*       ПИ*       ПИ* Да, 
да 

Камфор 
синтетичен 

      ПИ*       ПИ*       ПИ*       ПИ* Да, 
да 

Олигоефиракрилат 
м. МГФ-9 

      ПИ*       ПИ*       ПИ*       ПИ* Да, 
да 

Графит м. П       ПИ*       ПИ*       ПИ*       ПИ* Да, 
да 

Церезин №80       ПИ*       ПИ*       ПИ*       ПИ* Да, 
да 

Основа натриева 
техн. твърда 

      ПИ*       ПИ*       ПИ*       ПИ* Да, 
да 
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         При работа на инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на 
Приложение 4 от ЗООС суровините не се различават по вид и не се превишават 
количествата, посочени в Таблица 8.3.1.1. в КР.  
         Брой оценки на съответствие – 12 (един път месечно).  
         Няма установени несъответствия. 
 
3.3.2. Използване на спомагателни материали 
        Съгласно Условие 8.3.1.2. в КР при работа на Химическа инсталация за 
производство на експлозиви да не се различават по вид и да не се превишават 
количествата на спомагателните материали, посочени в Таблица 8.3.1.2. в КР. 
Таблица 3.3.2. Използване на спомагателни материали 
  Спомагателни 
     материали 

Годишно  
количество,
съгласно 
КР 
t/y 

Количество 
за единица  
продукт, 
съгласно 
КР 
t/t продукт 

Употребено 
годишно 
количество, 
t/y 

Количество
за единица 
продукт, 
t/t продукт  

Съот-
вет- 
ствие

               1          2          3         4          5     6 
  Производство на балиститни барути и твърди балиститни горива 
Амоняк втечнен 
синтетичен 

      ПИ*       ПИ*       ПИ*       ПИ* Не, 
не 

Масло за хладилни 
машини 

      ПИ*       ПИ*       ПИ*       ПИ* Да, 
да 

Масло смазочно       ПИ*       ПИ*       ПИ*       ПИ* Да, 
не 

Масло за въздушни 
компресори 

      ПИ*       ПИ*       ПИ*       ПИ* Да, 
не 

Масло моторно 
дизелово 

      ПИ*       ПИ*       ПИ*       ПИ* Да, 
не 

Други 
Масло 
компресорно 

300 l          - 280 l          - Да 

Масло машинно 500 l          - 450 l          - Да 
Масло редукторно 250 l          - 150 l          - Да 
Масло 
хидравлично 

300 l          - 300 l          - Да 

          
          Забележка: в КР не са нормирани количества масла компресорно, машинно, 
редукторно и хидравлично за единица продукт. 
          При работа на инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на 
Приложение 4 от ЗООС спомагателните материали не се различават по вид от 
посочени в Таблица 8.3.1.2. в КР.  



 21

         Брой оценки на съответствие – 12 (един път месечно). 
         Установено е несъответствие между употребените количества спомагателни 
материали и тези, разрешени в КР, при производство на балиститни барути и 
твърди балиститни горива. Това е свързано с ниско производство на инсталацията 
през 2007 г. и големи единични мощности, а също и с нейната амортизация. 
          
3.3.3. Използване на гориво 
          Съгласно Условие 8.3.1.3. в КР при работа на Химическа инсталация за 
производство на експлозиви да не се различават по вид и да не се превишават 
количествата на горивото, посочени в Таблица 8.3.1.3. в КР. 
Таблица 3.3.3. Използване на гориво 
Горива Годишно  

количество, 
съгласно 
КР, 
t 

Количество 
за единица  
продукт, 
съгласно 
КР 

Употребено
  годишно 
количество, 
t 

Количество 
за единица 
  продукт  

  Съответ- 
    ствие 

         1          2          3         4           5          6 
Паросилова централа 
Мазут 3600           - 1360          -        Да 
         
         Забележка: в КР не е нормирано количество гориво за единица продукт. 
         Брой оценки на съответствие – 1 (един път годишно). 
         Няма установени несъответствия. 
 
3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и 
продукти 
         Операторът съхранява на площадката информационни листове за 
безопасност за следните суровини, спомагателни материали и гориво: 
 
- азотна киселина концентрирана мин. 97.5%; 
- сярна киселина 95-98%; 
- етанол 99.7%; 
- диетилов етер; 
- динитротолуен изомерна смес; 
- динитротолуен 50; 
- етилацетат – мин.99.9%; 
- натриев хипохлорит – воден разтвор – мин. 90 g/l; 
- натриев сулфат безводен; 
- графит (натурален); 
- дифениламин; 
- калаен окис (ІV); 
- кобалтов оксид; 
- цинков стеарат; 
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- глицерин 99.5; 
- метил централит; 
- дибутилфталат; 
- церезин ЕЦ 2; 
- олеум 25 %; 
- натриев карбонат технически; 
- калиев нитрат технически; 
- оловен окис (глеч оловна); 
- поливинилов алкохол; 
- калиев сулфат; 
- камфор синтетичен; 
- олигоефиракрилат м.г.ф. 9; 
- котелно гориво – мазут за изгаряне; 
- масло компресорно; 
- масло моторно; 
- масло смазочно; 
- масло машинно; 
- масло хидравлично; 
- масло редукторно. 
 
         Съхранението на суровини, спомагателни материали, работни количества 
киселини се осъществява съгласно Условие 8.3.4.2. в КР – в затворени съдове или 
оригинални опаковки, резистентни на действието на съхраняваните в тях 
вещества, в складовете. Складовете са затворени, снабдени с подова и странична 
изолация, без връзка с канализацията. 
         Съхранението на взривни вещества и продукти в складовете се осъществява 
в количествата по-малки или равни на посочените в специфичните нормативни 
изисквания за дейности с взривни вещества. 
         Съхранението на киселини, етилов алкохол и гориво се осъществява в 
резервоарите съгласно Условие 8.3.4.4. в КР. 
         Маслата за работа на инсталациите по Условие 2 се съхраняват в затворени 
съдове на площадките към съответната инсталация. Площадките имат подова и 
странична бетонна изолация и не са свързани с канализация. 
         Прилагат се инструкции по Условия 8.3.4.5., 8.3.4.6., 8.3.4.7. 
         Извършва се преглед, текущ и капитален ремонт на технологичното 
оборудване от отдел „Енерго – механичен”  съгласно утвърден „План-график за 
ремонт на оборудването - механично (енергетично) в завод №3 за месец” за 
определен цех съгласно процедури по качество ПК 23.09.01 „Енергийно 
стопанство”, издание 01-2002, ПК 23.09.02 „Поддържане и ремонт на машини и 
съоръжения”, издание 02-2005. 
         Всички дейности в тази област са извършвани съгласно установения ред за 
контрол и поддръжка на оборудването и са отчитани в месечни отчети на 
началник отдел ЕМ. 
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 Данните за проверките, ремонтите и отстраняване на несъответствията  
на инсталациите за съхраняване и транспортиране на суровини са налични в 
„План-график за ремонт на оборудването - механично (енергетично) в завод 
№3” за 2007 година. По време на проверката от страна на РИОСВ, Стара 
Загора на 19 и 20 февруари 2008 година беше предоставена цялата 
документация на отдел „Енерго-механичен”, включително първичните 
документи - работни листове и протоколи от дефектоскопия.  
  
 Обобщени данни за 2007 година: 
 Брой прегледи: 8 
 Установени несъответствия - няма. 
 
 Към доклада е приложена пълната база данни с план-графика за ремонт на 
на оборудването във формат dbf.  
            
4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА 
СРЕДА 
4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни 
вещества (ЕРЕВВ) и PRTR  
        Съгласно Условие 9.7.4. в КР притежателят на КР се задължава да изчислява 
годишните количества на следните замърсителите по Таблица 9.7.7., съгласно 
изискванията на Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ): 
NOx, SOx, ФПЧ10, ТОС (общ органичен въглерод) – при работа на Химическа 
инсталация за производство на експлозиви, включваща производство на 
нитроцелулоза, производство на балиститни барути и твърди балиститни горива, 
производство на лакови барути, производство на пироксилинови барути. 
 
 Данните по замърсители по ЕРЕВВ и PRTR са представени в Таблица 1, 
Приложение 1. 
 
        Забележка: количествата азотни и серни оксиди са пресметнати въз основа на 
данните от собствен мониторинг на въздуха в изпускащо устройство № 4 
(абсорбционна инсталация) и № 14 (паросилова централа). Изчисляването става 
като масовия поток на замърсителя се умножава по часовете на работа на 
източника на отпадъчни газове. Отсъстват данни за емисии на азотни и серни 
оксиди от изпускащо устройство № 5 (нитриране и сепарация на нитроестер) по 
причина, че през отчетния период не са извършени всички собствени периодични 
измервания на емисиите на вредни вещества, изисквани по ЕРЕВВ. 
         Количество ФПЧ10 е сметнато въз основа данни от собствен мониторинг по 
въздуха в изпускащо устройство № 14 (паросилова централа). Отсъстват данни за 
емисии на ФПЧ10 от изпускащи устройства №№ 1, 2, 3. Притежателят на КР не 
превишава емисионният праг по ФПЧ10, понеже количеството на целулоза, 
вложена в производството през отчетния период е по-малко от емисионният праг. 
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Конкретните количества суровини и произведената в отчетния период продукция 
представляват класифицирана информация, която е докладвана на МОСВ в 
установения от ЗЗКИ ред. Това се основава на експертна оценка от страна на 
съставителите на Доклада на база вложените количества суровини, коефициента 
на добив и количествата получени продукти. 
          Относно ТОС (общ органичен въглерод) – изчислено е годишно количество, 
изпуснато с отпадъчни води. Изчисляването е извършено съгласно Инструкция за 
изчисляване на преките годишните емисии на замърсители в отпадъчните води – 
към Условие 10.1.4.4. на КР. Подробно е описано в точка 4.3. Емисии на вредни 
и опасни вещества в отпадъчните води; Изчисленията на преките годишните 
емисии на замърсителите в отпадъчните води. 
 
 
  
4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух  
4.2.1. Пречиствателните съоръжения 
         Експлоатират се следните пречиствателни съоръжения към изпускащите 
устройства по Условие 9.1.1. в КР: 
- при производство на нитроцелулоза – прахоуловителна камера (при сушене на 
линтера), циклон с оросителна камера (при механично пречистване на линтера),  
циклон (при пневмотранспорт на целулоза за нитриране), абсорбционна 
инсталация (при нитриране на целулоза и центрофугиране на нитроцелулоза); 
- при производство на балиститни барути и твърди балиститни горива – 
капкоуловител (при нитриране и сепарация на нитроестер), ежекторна система с 
капкоуловител (при стабилизация на нитроглицерин), ежекторна система за 
улавяне на нитроглицеринови капчици (при съхранение на нитроглицерин), 
ежекторна система за улавяне на нитроглицеринови капчици (при приготвяне на 
тройна смес). 
 
         В изпълнение на Условие 9.1.4.1. се прилага инструкция за проверка на 
съответствието на измерените стойности на контролираните параметри за всяко 
пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива в КР. 
         Измерените стойности на контролираните параметри се записват в  Журнал 
за контрол и обслужване на пречиствателните съоръжения в цех 2/320 (при 
производство на нитроцелулоза) и в работни журнали в цех 2/320 (при 
производство на балиститни барути и твърди балиститни горива). Прави се 
оценка на съответствие на контролираните параметри с определени оптимални 
такива в КР.  
         Брой проверки на съответствие през отчетния период на измерените 
стойности на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения в цех 
2/320 – 12 (1 път месечно) - за всеки журнал. 
         Няма установени несъответствия. 
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4.2.2. Емисии от точкови източници и собствен мониторинг 
         Емисионните норми са определени в Таблици 9.2.1.-1,  9.2.1.-2,  9.2.2.-1,  
9.2.2.-2,  9.2.2.-3,  9.2.3., 9.2.4., 9.3.1. в КР. 
         Собствени  периодични измервания на емисиите на вредни вещества в 
отпадъчните газове, изпускани от изпускащите устройства, трябва да се 
извършват съгласно Таблици 9.7.1. – 9.7.13. в КР.  
            
        През отчетния период не са извършени всички собствени периодични 
измервания на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове.  
        Причини: 
– трудности с намиране на акредитирана лаборатория за измерване на емисии на 

Летливи органични съединения (ЛОС). В завод 3 те са етилов алкохол, 
диетилов етер и етилацетат от изпускащи устройства №№ 10, 11, 12. 
Посочените вещества са леснозапалими. Използувания от акредитираните 
лаборатории в системата на МОСВ метод на пламъкова йонизация при 
определяне на общи въглеводороди е неприложим поради съществуващите 
изисквания за експлоатация на взривобезопасна апаратура в цеховете и риск 
от възникване на запалване и взрив. Във връзка с препоръчителния метод за 
определяне на ЛОС в КР (газхроматография), беше ни предоставен списък на 
органичните съединения които могат да бъдат измервани от хроматографските 
лаборатории в системата на МОСВ. В този списък не фигурират ползваните от 
нас съединения. В КР са посочени методи за измерване на общ органичен 
въглерод съгласно БДС EN 12619 и БДС EN 13526, за които Регионална 
Лаборатория – Стара Загора няма акредитация, а от гледна точка организация 
на мониторинга това е най-близката лаборатория. Проверени са следните 
лаборатории: РЛ-Враца, РЛ-Монтана, Лаборатория при „ЕКО-КОНСУЛТ-
ИНЖЕНЕРИНГ” Бургас, „ЕКОЛАБ” към „ДИАЛ” ООД София, РЛ-Габрово, 
РЛ-Пловдив, Изпитвателна Лаборатория при „ЕКОЕКСПЕРТ 6” Варна, РЛ-
Велико Търново. До настоящия момент не е намерен изпълнител на тези 
анализи; 

-   забавяне на извършване на дейности по ИППСУКР. Подробно е описано в 
точка 5.2. Дейности за привеждане в съответствие с условията на КР със срок 
за изпълнение до 31.10.2007 г.; 
 

        Съгласно Условие 9.7.1.1. в КР до установяване на техническа възможност за 
провеждане на измервания на изпускащи устройства №№ 4, 5, 6, 7, 8 и 9 да се 
прилага методика за балансово изчисляване на емисиите на вредни вещества 
съгласно Таблици 9.7.4., 9.7.5., 9.7.6., 9.7.7., 9.7.8. и 9.7.9. в КР.  
        Разработена е методика и в края на м. март 2008 г. е изпратена за 
утвърждаване в МОСВ, РИОСВ и ИАОС.  
        Причините са: 
- за оценка на адекватността на създадения модел са необходими измервания на 
емисиите от акредитирана лаборатория, каквато в страната засега няма;   
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- проведени са консултации, включително оглед на място със специалисти от  
Регионална лаборатория към ИАОС – гр. Стара Загора. Към момента не ни е 
предоставено окончателно становище относно възможността да се измерват 
емисиите. 
 
        Контролни измервания на вредни вещества изпускани в атмосферата от 
абсорбционна инсталация (изпускащо устройство № 4) са извършени от 
акредитирана лаборатория за изпитване – Отдел „Регионална лаборатория – Стара 
Загора” към Изпълнителна агенция по околна среда – София.  
        Измерване бе осъществено на 03.09.2007 г. Протокол за измервания № 
3094/17.09.2007 г. 
        Контролни измервания на вредни вещества изпускани в атмосферата от котел 
№ 2 ПКМ 4.8 (ПСЦ 3, изпускащо устройство № 14) са извършени от 
акредитирана лаборатория за изпитване – Отдел „Регионална лаборатория – Стара 
Загора” към Изпълнителна агенция по околна среда – София.  
        Измерване бе осъществено на 04.09.2007 г. Протокол за измервания № 3112’-
3113’/17.09.2007 г. 
 Данните по емисии в атмосферния въздух са представени в Таблица 2, 
Приложение 1. 
 
          Брой проверки на съответствие през отчетния период на измерените 
стойности на контролираните параметри – 1 (съгласно честота на мониторинг, 
след измерване на емисиите на вредни вещества). 
          Има установено несъответствие между измерената в изпускащо устройство 
№ 14 концентрация на NOx и НДЕ, съгласно КР. Това е свързано с наднормено 
съдържание на кислород (5.2 об.% при норма 3 об.%), пълно изгаряне на горивото 
(концентрация на СО е равна 0.0) и образуване на азотни оксиди от излишъка на 
кислород. Предприети коригиращи действия – оптимизиране на параметрите на 
горивния процес.  
 
4.2.3. Неорганизирани емисии и интензивно миришещи вещества 
          През отчетния период са прилагани инструкции по Условия 9.4.2., 9.4.3. и 
9.5.3. 
         На площадката се съхраняват Дневник „Оплаквания за миризми” (към 
Условия 9.5.2. и 9.7.5.4. в КР) и Регистър на неорганизираните емисии и 
предприетите мерки за предотвратяване/намаляване на неорганизираните емисии 
(към Условия 9.4.2. и 9.7.5.3. в КР).  
          Всички дейности на площадката се извършват по начин, недопускащ 
разпространението на миризми. През отчетния период не са регистрирани 
оплаквания за миризми и неорганизираните емисии.    
          Не са установени несъответствия при прилагане на инструкции по Условия 
9.4.2., 9.4.3., 9.5.3. 
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4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води  
 
Пречиствателните съоръжения 
        Извършва се експлоатация на следните локални пречиствателни съоръжения 
за производствени отпадъчни води по пътя на водите към точка на заустване №1: 
- за всички отпадъчни води от площадката – езеро-утаител; 
към химическа инсталация за производство на експлозиви, включваща: 
- производство на нитроцелулоза – лабиринт-утаител, утаител при 
наситняване на нитроцелулоза, утаител при формиране на партиди и 
обезводняване на нитроцелулоза, сборен утаител; 
- производство на балиститни барути и твърди балиститни горива – осем броя 
лабиринтни утаители, утаителен басейн; 
- производство на лакови барути – лабиринтен утаител. 
         Два броя утаители за отпадъчни води при валцуване при производство на 
балиститни барути и твърди балиститни горива не се използват поради отсъствие 
на производство в съответния участък. 
 
          Изискванията за мониторинг на работата на пречиствателните съоръжения 
за пречистване на отпадъчни води са описани в Таблица 10.1.1.1.2. в КР.  
          В изпълнение на Условия 10.1.1.1.1., 10.1.1.2.1., 10.1.1.2.2.,10.1.1.2.3. се 
прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на пречиствателните 
съоръжения за производствени отпадъчни води. 
         Измерените стойности на контролираните параметри се записват в: 
-   Дневник „Мониторинг на езерото-утаител”; 
- Дневник „Мониторинг на работата на пречиствателните съоръжения за 
пречистване на отпадъчни води при производство на нитроцелулоза”; 
- Дневник „Мониторинг на работата на пречиствателните съоръжения за 
пречистване на отпадъчни води при производство на балиститни барути и твърди 
балиститни горива”; 
- Дневник „Мониторинг на работата на пречиствателните съоръжения за 
пречистване на отпадъчни води при производство на лакови барути”. 
 
        Резултатите от визуалното наблюдение на нивото на запълване на утаителите 
се отразяват в Дневници.  
        Съществува следната сложност при спазване на Условие 10.1.1.1.2. в КР: 
локалните пречиствателни съоръжения към химическа инсталация за 
производство на експлозиви функционират не ежедневно, а само в дни, когато се 
осъществява производствения процес. Съответно честотата на мониторинг е 
ежедневна в дните на работа на съответната инсталация. 
        Оценка на съответствието на контролираните параметри с определените 
оптимални такива в КР се прави 1 път месечно.  
        Брой проверки на съответствие – 12 (един път месечно) – за всеки Дневник. 
        Няма установени несъответствия. 
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       Прилага се инструкция по Условие 10.1.1.3. Дейности по периодична 
проверка и поддръжка на състоянието на канализационната мрежа на площадката 
на Завод 3, установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за 
тяхното отстраняване се регистрират в „Протоколи за извършена проверка на 
канализационната мрежа на площадката на ОП 2/300” с периодичност 1 път на 3 
месеца.     
        Брой извършени проверки – 4. 
        Брой установени неизправности – 2.  
        В протокол № 2/22.06.07 г. е констатирано повишено ниво на водите в 
канализационната мрежа до обект ЛЛБ-9. Причина - задръстена шахта до обекта 
ЛЛБ-9. Предприети мерки – почистване на шахтата до обект ЛЛБ-9 и двете  
следващи шахти.  
        В протокол № 4/14.12.07 г. е констатирано, че в канализационната мрежа на 
площадката на ОП 2/300 нивото в шахтите е повишено и водата изтича бавно. 
Причина – задръстване на 4 броя шахти с листа до обекти 92А, 95А, 153А, 83А. 
Предприети мерки – почистване на шахтите и поставяне на капаци на същите. 
      
     
Заустване на отпадъчните води          
         Съгласно Условие 10.1.2.1. на притежателя на настоящото КР е разрешено да 
зауства смесен поток отпадъчни води (пречистени производствени, битово-
фекални и дъждовни) от езеро-утаител, в р.Тунджа, втора категория. 
Точка на заустване: 
№1 – р.Тунджа, втора категория водоприемник, с географски координати N = 
42º34´41”, E = 25°23´71”. 
Точка на пробовземане: 
№1 – изход езеро-утаител, преди смесване с други потоци отпадъчни води, с 
географски координати N = 42º35´03,9”, E = 25°23´39,0”. 
          Във връзка с изпълнение Условие 10.1.4.1. в КР се извършва собствен 
мониторинг на пречистените отпадъчни води от езеро-утаител.   
        Изпитванията на пробите на отпадъчни води от ревизионна шахта след  
езерото-утаител са извършени от акредитирана лаборатория за изпитване – Отдел 
„Регионална лаборатория – Стара Загора” към Изпълнителна агенция по околна 
среда – София.  
        Първо изпитване бе извършено от 25.10.2007 г. до 01.11.2007 г. Протокол от 
изпитване  № 4021/13.11.2007 г. 
        Второ изпитване бе извършено от 11.12.2007 г. до 17.12.2007 г. Протокол от 
изпитване № 4806/18.12.2007 г.  
 
 Данните по емисии в отпадъчни води са представени в Таблица 3, 
Приложение 1. 
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         През отчетния период са реализирани две зауствания на смесен поток 
отпадъчни води в р.Тунджа, след второ изпитване на пробите на отпадъчни води и 
направена оценка на съответствието на резултатите от собствения мониторинг с 
условията на КР.    
         Първото изпускане беше реализирано от 20.12.2007 г. до 21.12.2007 г., второ 
– от 27.12.2007 г. до 28.12.2007 г., общо 4 денонощия. Изпуснато количество 
отпадъчни води е 5112 m3 със средночасов дебит 53.25 m3/h или 1278 m3/ден.      
         Дебитът на отпадъчните води е определен въз основа показанията на 
дебитомера, монтиран в ревизионна шахта след езерото-утаител.   
          
        Брой оценки на съответствие с индивидуални емисионни ограничения – 2 
(след всяко изпитване на пробите на отпадъчни води). 
        Няма установени несъответствия. 
 
        Брой оценки на съответствие на дебита на отпадъчни води – 1. 
        Установено е несъответствие между среднодневния дебит на отпадъчните 
води и този, разрешен в КР. Причина – среднодневния дебит на отпадъчни води в 
КР е определен въз основа разрешен годишен дебит, разделен на 365 дена, което 
предполага равномерно и постоянно изпускане. Такъв начин на изпускане не е 
разрешен от КР. Затова не смятаме за нарушено Условие 10.1.4.1. в КР. 
 
      Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и 
PRTR – виж Таблица 1, Приложение 1, колона „Определено във води”. 
           
        
4.4. Управление на отпадъците  
          Съгласно Условие 11.1.1. в КР при работа на инсталацията по Условие 2 да 
не се различават по вид (код и наименование) и да не се превишават количествата 
на образуваните отпадъци, посочени в Таблица 11.1., Таблица 11.2. и Таблица 
11.3. в КР. 
          Прилагат се инструкциите по Условия 11.1.3., 11.2.7., 11.3.7., 11.4.3., 11.5.2., 
11.6.2., 11.7.4., 11.7.5. Управление на отпадъците се осъществява съгласно 
Условията в КР и Програма за управление на дейностите по отпадъци, съгласно 
изискванията на ЗУО. 
         Води се „Отчетна книга за образувани и/или третирани отпадъци” за 
производствени и опасни отпадъци на производствената площадка на Завод 3. 
 
4.4.1. Образуване на отпадъци 
 
Събиране и приемане на отпадъци  
          На площадката се събират единствено отпадъците, посочени в Условие 11.1. 
в КР, при спазване изискванията на Глава втора, Раздел І на Наредба за 
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изскванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни 
отпадъци, приета с ПМС №53/19.03.1999 г. 
          При събирането на отпадъци те по възможност се подлагат на обработка за 
намаляване степента на тяхната опасност, намаляване на техния обем и/или 
привеждането им в удобен за транспортиране и съхранение вид. 
         Отпадък с код и наименование 20 01 21* Флуоресцентни тръби и други 
отпадъци, съдържащи живак, образуван на площадката, се събира в съответствие 
с изискванията на Наредба за изискванията за пускане на пазара на 
луминесцентни и други лампи, съдържащи живак, приета с ПМС №260/5.12.2000 
г. Отпадък се съхранява временно в добре затварящ се дървен контейнер, който е 
обозначен с надпис „Опасен отпадък”, код и наименование на отпадъка и 
опасните свойства.  
       През 2007 г. не беше генериран отпадък с код и наименование 13 02 05* 
Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа. 
       На площадката на Завод 3 не се приемат отпадъци от други производствени 
площадки на „Арсенал” АД и от външни фирми. 
 
       Прилага се инструкция по Условие 11.2.7. 
       Брой оценки на съответствие – 12 (1 път месечно). 
       Няма установени несъответствия на събирането на отпадъци с условията на 
КР.    
 
Временно съхраняване на отпадъци 
        Спазват се Условия 11.3.1. и 11.3.2. за временно съхраняване на отпадъци. 
        На площадката се съхраняват временно само отпадъците, посочени в Условие 
11.3.2. в КР на местата, определени за тази цел (Приложение №ІІ.7.4. от 
Заявлението за издаване на КР), при спазване изискванията на Приложение 2 на 
Наредбата за изискванията затретиране и транспортиране на производствени и на 
опасни отпадъци, приета с ПМС №53/19.03.1999 г.          
        Отпадък с код и наименование 20 01 21* Флуоресцентни тръби и други 
отпадъци, съдържащи живак, се съхранява временно в добре затварящ се дървен 
контейнер, който е обозначен с надпис „Опасен отпадък”, код и наименование на 
отпадъка и опасните свойства, при наличие на сяра в достатъчно количество.   
        Не се съхранява временно отпадък с код и наименование 13 02 05* 
Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа 
по причина отсътствие генериран такъв. 
     Спазва се Условие 11.3.6. в КР относно недопускане на площадката на Завод 3:  
- смесването на опасни отпадъци с други отпадъци; 
- смесването на опасни отпадъци с други вещества, включително разреждането на 
опасни отпадъци; 
- смесването на оползотворими с неоползотворими отпадъци. 
 
      Прилага се инструкция по Условие 11.3.7. 
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      Брой оценки на съответствие – 4 (1 път на 3 месеца). 
      Няма установени несъответствия на временното съхранение на отпадъци с 
условията на КР. 
 
Транспортиране на отпадъци 
         За транспортиране извън територията на площадката се предават само 
отпадъци по Условие 11.1. в КР при наличие на писмени договори и 
разрешителни документи за този вид дейност.  
         През отчетния период не са транспортирани опасни отпадъци с цел 
оползотворяване или обезвреждане. 
 
        Прилага се инструкция по Условие 11.4.3. Води се документиране за 
транспортиране на отпадъци от еколога на „Арсенал”. 
  
       Данни по образуване на отпадъци са представени в Таблица 4, Приложение 1. 
  
         
4.4.2. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 
 
Оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци 
       Прилага се инструкция по Условие 11.5.2.    
       За оползотворяване, преработване и рециклиране се предават само отпадъци 
по Условие 11.1. в КР при наличие на писмени договори и разрешителни 
документи за този вид дейност.  
 
Обезвреждане на отпадъците 
        Прилага се инструкция по Условие 11.6.2.           
        За обезвреждане извън територията на площадката се предават само 
отпадъци по Условие 11.1. в КР при наличие на писмени договори и 
разрешителни документи за този вид дейност.  
 
Контрол и измерване на отпадъците 
       Прилага се инструкция по Условия 11.1.3., 11.7.4., 11.7.5.  
       Измерените месечни и годишни количества образувани производствени и 
опасни отпадъци се документират в „Отчетна книга за образувани и/или 
третирани отпадъци” . 
       Брой оценки на съответствието на наблюдаваните количества образувани 
отпадъци за отпадък, който се генерира пряко от производствения процес 
(целулозен прах и къси целулозни влакна) – 13 (1 път месечно и 1 път за цялата 
година). 
      Брой оценки на съответствието на наблюдаваните количества образувани 
отпадъци за отпадъци, които не се генерират пряко от производствения процес – 1 
(1 път годишно). 
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      Няма установени несъответствия. 
 
     Данни по оползотворяване и обезвреждане на отпадъци са представени в 
Таблица 5, Приложение 1.  
 
4.5. Шум  
        В Условие 12.1.1. от КР се нормират нивата на шум, които не трябва да се 
превишават при извършване на дейности на производствената площадка на Завод 
3: по границите на производствената площадка и в мястото на въздействие (най-
близката хигиенна зона в населеното място) – през деня и през нощта.  
       Прилагат се инструкции по Условия 12.2.1. и 12.2.2.  Оценяване на общата 
звукова мощност се осъществява по „Методика за определяне на общата звукова 
мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне 
на нивото на шума в мястото на въздействие”, утвърдена от Министъра на 
околната среда със Заповед №РД – 199/19.03.2007 г. В съответствие с Методиката, 
са избрани точки на измерване 22 броя по контур, обхващащ производствената 
площадка на Завод 3. Изключени са свободни площи и помещения, където няма 
съществени източници на шум. 
       Измерванията на нивата на звука в района на „Арсенал” АД, гр. Казанлък, 
Завод 3 са извършени на 02.10.2007 г. (11:00–16:00 ч) от акредитирана 
лаборатория за изпитване – Отдел „Регионална лаборатория – Стара Загора” към 
Изпълнителна агенция по околна среда – София. Протоколи от измерване са №№ 
3580-3601/08.10.2007 г.  
        
 Данни по шумови емисии са представени в Таблица 6, Приложение 1. 
 
        Брой оценки на съответствие – 1. 
        Няма установени несъответствия. 
  
        Общата звукова мощност, излъчвана от Завод 3 – ОП 2/300, „Арсенал” АД, 
гр. Казанлък е определена въз основа данните от измерванията в точките по 
контура и съставлява 107.3 dB(A).  
        През отчетния период  не са регистрирани оплаквания от живущи около 
площадката. 
 
4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване  
4.6.1. Собствен мониторинг на подземни води 
          В изпълнение на Условие 13.7.2.1. от КР и за изясняване на влиянието на 
езерото-утаител върху подземните води през 2006 г. са били изградени 
мониторингови кладенци, броят и разположението на които са съгласувани с 
Басейнова Дирекция.  
          Същите служат за собствен мониторинг на подземните води в изпълнение 
на Условие 13.7.2.       
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          Изпитванията на пробите на подземни води от мониторингови кладенци са 
извършени от акредитирана лаборатория за изпитване – Отдел „Регионална 
лаборатория – Стара Загора” към Изпълнителна агенция по околна среда – София.  
        Първо изпитване бе извършено от 25.10.2007 г. до 01.11.2007 г. Протоколи от 
изпитване са  №№ 4018, 4019, 4020/14.11.2007 г. 
        Второ изпитване бе извършено от 11.12.2007 г. до 17.12.2007 г. Протоколи от 
изпитване са №№ 4805, 4807, 4808/18.12.2007 г.  
 
 Данни за опазване на подземните води са представени в Таблица 7, 
Приложение 1. 
  
          Извършени са две проверки за оценка на съответствието на резултатите от 
собствения мониторинг с условията на КР и е установено следното:  
 

1) След първо изпитване е констатирано несъответствие между 
концентрациите на нитрати и нитрити с тези, определени като екологичен 
праг в КР, в мониторингов пункт № 1 – фонов. 

Не са установени причини за несъответствия и не се планират коригиращи 
действия, предвид това, че мониторингов пункт № 1 – фонов се намира извън 
производствена площадка на ОП 2/300 и не е под въздействие на химическа 
инсталация за производство на експлозиви. 
  
2) След второ изпитване констатирани са : 

- несъответствие между концентрацията на нитрати с тази, определена 
като екологичен праг в КР, в мониторингов пункт № 1 – фонов; 

- несъответствие между концентрацията на нитрити с тази, определена 
като екологичен праг в КР, в мониторингов пункт № 2. 

         Не са установени причини за несъответствия и не се планират коригиращи 
действия. 
 
         Надвишаване на концентрациите на нитрати и нитрити в подземните води 
над екологичен праг вероятно се дължи на замърсяването с минерални и 
органични торове на земеделските земи, разположени в близост до площадката на 
„Арсенал” АД, респективно на завод 3.  
 

Въз основа на изложеното по-горе може да се обобщи че отпадъчните води 
в езерото-утаител не съдържат високи концентрации на замърсители и не биха 
могли чрез инфилтрация да въздействат върху повърхностните и подземните 
води. Що се отнася до въздействие върху почвите, местоположението на езерото и 
нивото на водното огледало изключват възможността за разливи и замърсяване на 
почвите в прилежащия район. 

 
       4.6.2. Собствен мониторинг на почви 
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       През отчетния период, съгласно Условие 13.8.1. в КР, са избрани пет 
постоянни мониторингови пункта за собствен мониторинг на почви, един от 
които е фонов. Броят и разположението им са съгласувани с РИОСВ и ИАОС.  
 
Точка №1 - фонова. Разположена е извън зоната на непосредствено въздействие 
от дейността на Химическа инсталация за производство на експлозиви. 
Точка №2. Разположена е в района на Инсталация за производство на лакови 
барути. 
Точка №3. Разположена е в района на Инсталация за производство на 
пироксилинови барути. 
Точка №4.  Разположена е в района на Инсталация за производство на балиститни 
барути и твърди балиститни горива. 
Точка №5. Разположена е в района на Инсталация за производство на 
нитроцелулоза. 
 
        Определено е базовото състояние на почвите. 
        Изпитванията на пробите на почви са извършени от акредитирана 
лаборатория за изпитване – Отдел „Регионална лаборатория – Стара Загора” към 
Изпълнителна агенция по околна среда – София.  
        Изпитване бе извършено от 18.10.2007 г. до 31.10.2007 г. Протоколи от 
изпитване са  №№ 3930, 3931, 3932, 3933, 3934/31.10.2007 г. 
 
       През отчетния период не са извършени наблюдения на показателите, 
посочени в Таблица 13.3. в КР. Причини – определяне на базовото състояние на 
почвите и честота на мониторинга – един път на три години. 
      Вследствие това отсъстват резултати от оценка на съответствието на 
концентрациите на вредни  вещества в почвите с измерените такива – базово 
състояние. 
 
 Данни за опазване на почви са представени в Таблица 8, Приложение 1. 
 
         Извън изпълнението на Условията на КР е направена оценка на 
съответствието на концентрациите на вредни вещества в почвите с нормите на 
НАРЕДБА № 3 за норми относно допустимото съдържание на вредни вещества в 
почвата.  
         Установено е несъответствие между измерените концентрации и тези в 
НАРЕДБАТА по показатели: олово – в точките №№ 1 (фонова), 3, 5 и 
нефтопродукти – в точка № 4.  
 
         Планира се собствен мониторинг на почви през 2008 г. След това ще се 
направи оценка на съответствие на концентрациите на вредни вещества в почвите 
с измерените такива - базово състояние.  
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4.6.3. Течове, разливи и изливания на вредни и опасни вещества върху 
производствената площадка 
          Прилага се инструкция по Условие 13.2. Преди всяко използване и по време 
на работа на тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, се прави 
визуална проверка. При констатирани неизправности, в т.ч. течове, се 
преустановява работа на съответната инсталация и се докладва на прекия 
ръководител. Информацията се документира в работните журнали на смяната.  
Заявка за ремонт се дава на ръководител отдел „Енерго – механичен” (ЕМО). 
Извършени ремонтни дейности се документират  от ЕМО.       
          Прилага се инструкция по Условие 13.4. 
          В изпълнение на Условие 13.9.4.1. се води Дневник за установените 
разливи/случаи на изливане на вредни и опасни вещества върху производствената 
площадка, в който се отразяват данни за датата на установяване на разлива, 
причини за разлива, неговата площ, състав и количество на замърсителите, 
предприетите мерки за отстраняване на разлива и последствията от него, 
наименование/номер на приемащия обем, където е събрана остатъчната течност.  
         Регистриран е един случай на изливане на опасни вещества на 
производствената площадка на Завод 3, за което има съставен протокол. 
Изливането на киселинни смеси (концентрирани азотна и сярна киселини) стана в 
резултат на голяма промишлена авария в цех 2/320, обект 15А на 09.10.07 г. 
Изтеклата на пода на 3 етаж киселинна смес е измита с вода и по канализацията 
постъпва в езерото-утаител. Действията на аварийната група на завода 
предотвратиха разлив на киселини извън обекта. Не е оказано въздействие върху 
почви и подземни води. 
       
         Няма регистрирани случаи на разливи/изливания на вредни и опасни 
вещества върху производствената площадка и течове от тръбопроводи и 
оборудване, разположени на открито. 
 
5. ДОКЛАД ПО ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА 
ПРИВЕЖДАНЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С УСЛОВИЯТА НА КР 
(ИППСУКР) 
 
5.1. Дейности за привеждане в съответствие с условията на КР с краен срок 
за изпълнение до 31.12.2006 г. 
         За отчетния период са изпълнени следните дейности по „Инвестиционна 
програма за привеждане в съответствие с условията на КР”: 
 
1. Изпълнено е Условие 13.7.1. от КР (със срок за изпълнение от 01.07.2006 г. – до 
31.10.2006 г.) относно извършване хидрогеоложко проучване, съгласно чл. 29 на 
Наредба №1/07.07.2000 г. за проучването, ползването и опазването на подземните 
води и оценка на риска от замърсяване на подземните води вследствие 
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експлоатацията на езерото-утаител, съгласно чл. 93, ал.2 на Наредба 
№1/07.07.2000 г.  
  
2. Изпълнено е Условие 11.8.2. от КР (със срок за изпълнение от 01.08.2006 г. – до 
31.10.2006 г.)  относно анализ на утайката, образувана в резултат на 
експлоатацията на езерото-утаител за отпадъчните води от Химическа инсталация 
за производство на експлозиви.  
          
3. Изпълнено е Условие 13.7.2.1. от КР (със срок за изпълнение от 01.09.2006 г. – 
до 31.12.2006 г.)  относно изграждане на наблюдателни сондажи за извършване на 
собствен мониторинг на подземни води.  
          
4. Изпълнено е Условие 10.1.1.4. от КР (със срок за изпълнение от 01.05.2006 г. – 
до 31.10.2006 г.)  относно проучване за състоянието на езерото-утаител и 
възможността за проникване на вредни и замърсяващи вещества в почвите и 
повърхностните води. 
        
5. Изпълнено е със закъснение  Условие 10.1.4.2. в КР (със срок за изпълнение от 
01.10.2006 до 31.12.2006 г.) относно монтиране на дебитомер. Монтажът на 
дебитомера е закъснял поради необходимостта от достатъчно ниво на водите в 
езерото за проверка на функционирането и тарирането на дебитомера. Същият 
беше извършен на 10.07.2007 г. от представители на „АКВА-90 ИНЖЕНЕРИНГ” 
ООД, както и пуск и настройка на апаратурата. 
       При експлоатация на дебитомера възникна следният проблем: при затворено 
изпускащо устройство (савак) дебитомерът отчиташе разход на вода. За 
установяване на причините на това на 17.08.2007 г. бяха поканени представители 
на „АКВА-90 ИНЖЕНЕРИНГ” ООД. След проверка на работата на разходомер е 
съставен протокол.  
 
      Беше констатирано, че:  
- приборът отчита реални дълбочини на водните стоежи, като проверката е 
извършена с използването на преки методи; 
- установи се наличието на дебел слой наноси по дъното на изходящия колектор и 
разлика в нивата на водните стоежи на входящата и изходящата част на шахтата. 
 
      Направените изводи: 
- установи се , че при практическа липса на отток от езерото се получават 
завихряния в мерния участък, които предизвикват отчет на скорост на водния 
поток. Това се отразява на съответните дебити; 
- наносите, разположени в непосредствена близост до скоростния сензор 
възпрепятстват нормалното отчитане скоростта на водния поток. 
 
      Препоръки от специалистите на „АКВА-90 ИНЖЕНЕРИНГ” са: 
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Вариант 1. При запазване сегашното местоположение на измервателното 
устройство се препоръчва да се почисти от наносите участък след скоростния 
сензор на разстояние не по-малко от 12 до 20 пъти големия диаметър на 
колектора, т.е. 16 до 30 м, които трябва периодично да се поддържат чисти от 
наноси. 
Вариант 2.   Предвидената връзка между езерото и изпускателното устройство 
(савак) да се преустрои по следния начин: крайната третина от него с дължина 
около 5 м да се изпълни като открит канал с трапецовиден профил, а другите 10 м 
съгласно проекта. При изпълнение на открития участък да се съблюдават 
следните препоръчителни размери: 20 см на малката основа (дъно) и 60 см 
открита част. Да се спазят заложените в проекта коти, дълбочини на полагане и 
съответни наклони. След изграждане на участъците измервателното устройство 
трябва да се премести на открития канал със съответното пренастройване от 
страна на „АКВА-90 ИНЖЕНЕРИНГ” ООД. 
        
       След извършената проверка от страна на РИОСВ на 19 и 20 февруари 2008 г. 
(констативен протокол № 0000180) е получено предписание за реконструкция на 
изпускателния тръбопровод, на който е монтиран ултразвуковия дебитомер, в 
срок до 30.03.2008 г. Предписанието се изпълнява. 
 
6. Изпълнено е Условие 3.4. в КР (със срок за изпълнение от 31.05.2006 до 
15.07.2006 г.) относно въвеждане в експлоатация на котел ПКМ – 6.5 с 
инсталирана мощност 4.8 МW в паросилова централа на Завод 3.  
 
7. Извършено бе оптимизиране на параметрите на горивния процес чрез апарат за 
контрол на параметрите на горивния процес на котлите с цел спазване на НДЕ за 
котлите в Паросилова централа съгласно Условие 9.3.1. в КР (със срок за 
изпълнение от 01.07.2006 до 31.08.2006 г.).  
 
5.2. Дейности за привеждане в съответствие с условията на КР със срок за 
изпълнение до 31.10.2007 г. 
 
1. Привеждането на височината на изпускащи устройства №№ 2, 10, 11, 12 в 
съответствие с изискванията на чл. 4, ал.3 от Наредба № 1/27.06.2005 г. в 
изпълнение на Условие 3.4. в КР (със срок за изпълнение от 01.08.2006 до 
31.05.2007 г.). 
      Към края на март 2008 г. изпълнението е следното: приведена е височината 
само на изпускащо устройство № 12, а изпускащи устройства с №№ 2, 10, 11 не са 
приведени до необходимата съгласно Условие 3.4 височина. Изготвени са 
наставки за комините, но не са монтирани. 
 
2. Реконструкция на пречиствателно съоръжение – прахоуловителна камера към 
изпускащо устройство №1, състояща се от: 
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- основен ремонт на камерата; 
- подмяна на подвеждащи тръбопроводи и гъвкави връзки; 
- монтиране на допълнителни прегради за оформяне на улавящ лабиринт; 
- монтиране на отражателен щит на изходящата тръба, 
в изпълнение на Условие 3.4. в КР (със срок за изпълнение от 01.10.2006 до 
31.10.2007 г.).  
      Към края на март 2008 г. изпълнението е следното: изготвена е камерата, но не 
е монтирана към изпускащо устройство. 
 
3. Монтиране и пускане в експлоатация на допълнително, пречиствателно 
съоръжение към изпускащо устройство №3, в изпълнение на Условие 9.2.1. в КР 
(със срок за изпълнение от 01.10.2006 до 31.10.2007 г.). 
       Към края на март 2008 г. изпълнението е следното: монтирана и пусната в 
експлоатация прахоуловителната камера – допълнително пречиствателно 
съоръжение към циклона за ИУ № 3 при пневмотранспорт на целулоза за 
нитриране. 
 
       Забавяне на дейности по ИППСУКР се дължи от една страна на възникнала 
голяма производствена авария на 09.10.2007 г. Част от сградата и технологичното 
оборудване бяха разрушени. Предвид необходимостта от срочно въвеждане в 
експлоатация на авариралия участък и свързаната с него реконструкция 
(респективно възобновяване производство на нитроцелулоза) бяха прекратени 
всички значителни ремонтни, монтажни и строителни дейности на инсталациите в 
Завод 3, в това число и посочените по-горе дейностите. От друга страна, се 
наложи преразглеждане на разработената документация от гледна точка на 
безопасност при строително-монтажни дейности и експлоатация. 
 
6. ПРЕКРАТЯВАНЕ РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИИ ИЛИ 
ЧАСТИ ОТ ТЯХ 
       През отчетния период не бяха прекратявани дейности на Химическа 
инсталация по производство на експлозиви  или на части от нея. 
 
7. СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА АВАРИИ, ОПЛАКВАНИЯ И 
ВЪЗРАЖЕНИЯ 
7.1. Аварии  
          Операторът на настоящото КР спазва утвърден „План за действие при 
предотвратяване и ликвидиране на аварии в цеховете на Завод №3, „Арсенал” 
АД”, включен във „Вътрешен авариен план” на „Арсенал” АД, който е съгласуван 
с ГЗ на област Стара Загора и община Казанлък. Изготвена и се прилага 
инструкция „Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации” към Условия 
5.8.1. – 5.8.12.  
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          През отчетния период е регистрирана 1 авария, свързана с околната среда, 
класифицирана като голяма (има загинал работник).  
          В изпълнение на Условие 14.3. се води Дневник „Аварийни ситуации”. За 
всяка възникнала авария се съставя Протокол за изясняване на причините за 
възникване на аварията, в който се описват: причините за аварийната ситуация, 
време и място на възникване, въздействие върху здравето на населението и 
околната среда, предприети действия по прекратяването на аварийната ситуация 
и/или отстраняването на последствията от нея. 
 
 Данни по аварийни ситуации са представени в Таблица 9, Приложение 1. 
 
         Забележка: след случилата се авария на 09.10.2007 г. е извършена проверка 
от представител на РИОСВ Стара Загора и е съставен констативен протокол № 
0000868. Освен устно уведомяване на РИОСВ за случилата се авария беше 
изпратено писмо № 003463/11.10.2007 г. до Директора на РИОСВ с информацията 
по случая. 
        На 16.10.2007 г. беше извършена проверка от представител на РИОСВ по 
задължителен емисионен контрол и за спазване на индивидуалните емисионни 
ограничения. Съставен е протокол за проверка № 0001025, взета е проба на 
отпадъчни води на изход езеро-утаител. Отчетено е рН – 5.8, което не отговаря на 
изискванията на  Условието 10.1.2. от КР. Изпускане на отпадъчни води от 
езерото-утаител с неотговарящи на Условията на КР показатели не се е 
извършвало. 
 
7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на 
инсталациите, за които е издадено КР  
      В изпълнение на Условие 9.7.5.4. в КР се води Дневник „Оплаквания за 
миризми” за документиране и съхраняване на постъпили оплаквания от миризми.   
      През отчетния период не са регистрирани оплаквания или възражения, 
свързани с дейността на Химическа инсталация за производство на експлозиви.  
 
    Данни за оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите 
са представени в Таблица 10, Приложение 1. 
 
 
Еколог:_________________ (инж. Владева) 
 
Р-л ОП 2/300:____________ (инж. Дачов) 
 
 



 40

Приложение 1 
 

Таблица 1.  Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR 
 
 
№ 

 
 

CAS № 

 
 

Замърсител  

 
 

Определено 
във въздуха 

кг/год 

 
 

Определено 
във води 
кг/год 

Праг за пренос на 
замърсители извън 

площадката  
(колона 2) 

Kg/год. 

Праг за 
производство, 
обработка или 

употреба  
(колона 3) 

Kg/год. 

8#  Азотни оксиди 
(NOX/NO2) 

- (2120)   M  - * 

11#  Серни оксиди 
(SOX/SO2) 

- (4112)   M  - * 

76#  Общ органичен 
въглерод (ТОС) 
(като общ С или 
ХПК/3) 

Няма 
емисионен 

праг 

- (< 0.72) M - ** 

86#  Фини прахови 
частици <10 μm 
(РМ 10) 

- (11)   М  - * 

 
Азотни оксиди  
Количеството на азотните оксиди, изпуснати от абсорбционната инсталация е 
изчислено като масов поток, определен от собствения мониторинг, умножен по 
часовете работа на инсталацията за 2007 година: 
 
0.144 kg/h * 234 h/y = 33.7 kg/y 
 
Часовете на работа на абсорбционната инсталация са определени от броя 
нитрации за годината, умножен по продължителността на процеса: 
 
39 * 6 h = 234 h работа за 2007 година 
 
Азотните оксиди от ПСЦ са изчислени по същия начин: 
 
0.767 kg/h * 2720 h/y = 2086.2 kg/y 
 
Часовете на работа на ПСЦ са получени от служба Енергийно осигуряване на 
дружеството.  
 
Сумарното количество на азотните оксиди е равно на сумата от двата 
източника: 
 
33.7 kg/y + 2086.2 kg/y = 2119.9 kg/y 
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Серни оксиди  
Количеството на серните оксиди, изпуснати от абсорбционната инсталация е 
изчислено като масов поток, определен от собствения мониторинг, умножен по 
часовете работа на инсталацията за 2007 година: 
 
0.150 kg/h * 234 h/y = 35.1 kg/y 
 
Часовете на работа на абсорбционната инсталация са определени от броя 
нитрации за годината, умножен по продължителността на процеса: 
  
39 * 6 h = 234 h работа за 2007 година 
 
Серните оксиди от ПСЦ са изчислени по същия начин: 
 
1.499 kg/h * 2720 h/y = 4077.3 kg/y 
 
Часовете на работа на ПСЦ са получени от служба Енергийно осигуряване на 
дружеството.  
 
Сумарното количество на серните оксиди е равно на сумата от двата 
източника: 
 
35.1 kg/y + 4077.3 kg/y = 4112.4 kg/y 
 
Фини прахови частици 
Количеството на фини прахови частици, изпуснати от ПСЦ, е определено, като 
масовия поток от собствения мониторинг,  умножен по часовете работа на 
ПСЦ за 2007 година: 
 
0.004 kg/h * 2720 h/y = 10.9 kg/h 
 
Общ органичен въглерод 
Виж таблица 3.1 на Приложение 1 
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Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух 
                Резултати 
            от мониторинг 

Параметър Единица НДЕ,  
съглас- 
но КР Непрекъснат

мониторинг 
Периодичен 
мониторинг 

Честота 
на 
монито- 
ринг 

Съответ-
ствие, 
Брой / %

        1       2      3           4          5         6       7 
Производство на нитроцелулоза 
Изпускащо устройство №1 
Прах        mg/Nm3    80 Не се 

изисква          
         - 1 път  

годишно
       - 

Изпускащо устройство №2 
Прах mg/Nm3    80 Не се 

изисква          
         - 1 път  

годишно
       - 

Изпускащо устройство №3 
Прах mg/Nm3    80 Не се 

изисква          
         - 1 път  

годишно
       - 

Изпускащо устройство №4 
NOx mg/Nm3    500 Не се 

изисква          
24.9 1 път  

годишно
1/100 %    

SOx mg/Nm3       500 Не се 
изисква          

26.0 1 път  
годишно

1/100 %    

Производство на балиститни барути и твърди балиститни горива 
Изпускащо устройство №5 
NOx mg/Nm3    500 Не се 

изисква          
         - 1 път  

годишно
      -  

SOx mg/Nm3    500 Не се 
изисква          

         - 1 път  
годишно

      -  

Глицерол, 
тринитрат 

mg/Nm3    20 Не се 
изисква          

         - 1 път  
годишно

      -  

Изпускащо устройство №6 
Глицерол, 
тринитрат 

mg/Nm3    20 Не се 
изисква          

         - 1 път  
годишно

      -  

Изпускащо устройство №7 
Глицерол, 
тринитрат 

mg/Nm3    20 Не се 
изисква          

         - 1 път  
годишно

      -  

Изпускащо устройство №8 
Дифенил- 
амин 

mg/Nm3    20 Не се 
изисква          

         - 1 път  
годишно

      -  

Динитро- 
толуен 

mg/Nm3    0.5 Не се 
изисква          

         - 1 път  
годишно

      -  

Глицерол, mg/Nm3    20 Не се          - 1 път        -  
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                Резултати 
            от мониторинг 

Параметър Единица НДЕ,  
съглас- 
но КР Непрекъснат

мониторинг 
Периодичен 
мониторинг 

Честота 
на 
монито- 
ринг 

Съответ-
ствие, 
Брой / %

        1       2      3           4          5         6       7 
тринитрат изисква          годишно
Изпускащо устройство №9 
Глицерол, 
тринитрат 

mg/Nm3    20 Не се 
изисква          

         -  1 път  
годишно

      -  

Производство на лакови барути 
Изпускащо устройство №10 
Общ орга- 
ничен 
въглерод 

mg/Nm3    200 Не се 
изисква          
 

         -  1 път  
годишно

      -  

Изпускащо устройство №11 
Общ орга- 
ничен 
въглерод 

mg/Nm3    200 Не се 
изисква          
 

         -  1 път  
годишно

      -  

Производство на пироксилинови барути 
Изпускащо устройство №12 
Общ орга- 
ничен 
въглерод 

mg/Nm3    200 Не се 
изисква          
 

         -  1 път  
годишно

      -  

Паросилова централа 
Изпускащо устройство №14 
Прах 80/100* Не се 

изисква          
 

2.3 1 път  
годишно

1/100 % 

SOx 1700 Не се 
изисква          
 

922.8 1 път  
годишно

1/100 % 

NOx 450 Не се 
изисква          
 

472.4 1 път  
годишно

0/0 % 

СО 

mg/Nm3 , 
при 3% 
съдържа- 
ние на  
кислород  

170 Не се 
изисква          
 

0.0 1 път  
годишно

1/100 % 

*при изгаряне на течно гориво с пепелно съдържание над 0.06% 
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Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, битово-фекални и 
дъждовни) във воден обект 
Параметър  Единица НДЕ, 

съгласно
КР 

Резултати от 
мониторинг 

   Честота на  
   мониторинг 

Съответ-
ствие 

            1       2         3          4             5        6 
Дебит на отпа- 
дъчните води 

m3/ден 
m3/час 
m3/год 

  236.7 
      - 
  86400 

1278 m3/ден 
53.25 m3/h 

5112 m3/год 

     При всяко  
     изпускане 

Не 
- 
Да 

Първо изпитване – от 25.10.2007 г. до 01.11.2007 г. 
рН  6-8.5 6.58 ± 0.01 Да 
Неразтворени 
вещества 

mg/dm3 50 37 ± 1 Да 

Олово mg/dm3 0.05 < 0.010 Да 
Нефтопродукти  mg/dm3 0.3 < 0.14 Да 
ХПК mg/dm3 70 27.3 ± 0.5 Да 
БПК5 mg/dm3 15 5.95 ± 0.60 Да 
Фосфор (общ)   mg/dm3 2.0 0.0072±0.0006

При изпускане, 
но не по-малко  
   от два пъти 
     годишно 

Да 
Второ изпитване – 11.12.2007 г. до 17.12.2007 г. 
рН  6-8.5 6.91 ± 0.01 Да 
Неразтворени 
вещества 

mg/dm3 50 43 ± 1 Да 

Олово mg/dm3 0.05 < 0.010 Да 
Нефтопродукти  mg/dm3 0.3 < 0.14 Да 
ХПК mg/dm3 70 11.5 ± 0.2  Да 
БПК5 mg/dm3 15 2.16 ± 0.22 Да 
Фосфор (общ)   mg/dm3 2.0 0.0050±0.0004

При изпускане, 
но не по-малко  
   от два пъти 
     годишно 

Да 
 
Изчисленията на преките годишните емисии на замърсителите в 
отпадъчните води.           

Съгласно Условие 10.1.4.4. на КР притежателят на разрешителното трябва 
да изчислява преките годишни емисии на следните замърсители в отпадъчните 
води: неразтворени вещества, общ органичен въглерод (нефтопродукти), общ 
фосфор, изразени като килограма за година, за което има разработена Инструкция 
за изчисляване на преките годишни емисии на замърсители в отпадъчните води 
към Условие 10.1.4.4. в КР. 

Преките годишни емисии (ГЕ) на замърсители се изчисляват по формула: 
ГЕ = К*Д , кг/год, 

където К – концентрация на замърсител, кг/м3, 
            Д – дебит на заустваните отпадъчни води, м3/год. 
Концентрациите на замърсителите са определени в протокол от изпитване № 
4806/18.12.2007 г. Дебитът на заустваните отпадъчни води е определен по 
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показанията на дебитомера при изпускания от 20.12 – 21.12.2007 г. и 27.12 – 
28.12.2007 г. Общо изпуснато количество отпадъчни води - 5112 м3.   
 
Таблица 3.1. Преките годишните емисии 

Замърсител Концентрация К, 
кг/м3 

Дебит Д, 
м3/год 

Годишната емисия 
ГЕ, кг/год 

1 2 3 4 
Неразтворени 
вещества 

0.043  5112 219.82 

Общ органичен 
въглерод 
(нефтопродукти) 

< 0.14*10-3   5112 < 0.72 

Общ фосфор 0.005*10-3 5112 0.03 
 
       Забележка: не е възможно точно изчисление на годишната емисия на 
нефтопродукти, защото концентрация на нефтопродукти, определена при 
изпитване на проба, е под граница на откриване на метода (< 0.14 mg/dm3). 
 
 
Таблица 4. Образуване на отпадъци 

Годишно 
количество 

Годишно 
количество 
за единица продукт 

Отпадък Код 

Коли- 
чества 
опре- 
делени 
с КР,  
t/у 

Реално
изме- 
рено 

Коли- 
чества 
опре- 
делени  
с КР,  
t/едини- 
ца про- 
дукт 

Реално 
измерено 

Временно 
съхране- 
ние на  
площад- 
ката 

Транспор- 
тиране –  
собствен  
транспорт/ 
външна  
фирма 

Съот- 
ветст- 
вие 

        1      2     3     4      5        6          7         8      9 
Производствени отпадъци 
Отпадъци, 
неупомена- 
ти другаде 
(целулозен 
прах и къси 
целулозни  
влакни) 

03 03 
99 

9.4   3.98 200 kg/t 
продукт

 86 kg/t 
продукт 

       0 Собствен  
транспорт 
на фирмата 

  Да 

Отпадъци  
от смесени 
материали 
(импрегни- 
ран текстил, 
еластомер,  

04 02 
09 

6 2.95       -        -        0 Собствен  
транспорт 
на фирмата 

  Да 
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Годишно 
количество 

Годишно 
количество 
за единица продукт 

Отпадък Код 

Коли- 
чества 
опре- 
делени 
с КР,  
t/у 

Реално
изме- 
рено 

Коли- 
чества 
опре- 
делени  
с КР,  
t/едини- 
ца про- 
дукт 

Реално 
измерено 

Временно 
съхране- 
ние на  
площад- 
ката 

Транспор- 
тиране –  
собствен  
транспорт/ 
външна  
фирма 

Съот- 
ветст- 
вие 

        1      2     3     4      5        6          7         8      9 
пластомер)  
(текстилни 
отпадъци) 
Стърготини, 
стружки и 
изрезки от  
черни мета- 
ли 

12 01 
01 

0.9 0.263      -        -        0 Собствен  
транспорт 
на фирмата 
до цех за 
обработка 

  Да 

Опаковки 
от дървесни 
материали  

15 01 
03 

0.35     0       -        -        0 Собствен  
транспорт 
на фирмата  
до цех за 
обработка 

  Да 

Опасни отпадъци 
Нехлорира- 
ни моторни, 
смазочни и  
масла за  
зъбни пре- 
давки на 
минерална 
основа 

13 02 
05* 

0.3 0       -         -        - Собствен  
транспорт 
до 
площадка 
за временно 
съхранение 
на фирмата 

  Да 

Флуорес- 
центни тръ- 
би и други  
отпадъци,  
съдържащи 
живак  

20 01 
21* 

50 бр  6 бр       -        - 6 бр Не са  
транспорти-
рани 

  Да 

Битови отпадъци 
Смесени 
битови 
отпадъци  

20 03 
 01 

12 8.3       -        -        - Звено за  
ССТТБО на 
Община  
Казанлък 

  Да 

 
Забележки: през отчетния период няма отпаднали опаковки от дървесни 
материали. Същите се отчитат с акт за брак. 
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        ССТТБО – сметосъбиране, сметоизвозване и третиране на твърди битови 
отпадъци. 
 
 
Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 
Отпадък   Код Оползотво- 

ряване на 
площадката  

Обезвреждане  
на площадката 

Име на външ- 
ната фирма  
извършваща 
операцията по 
оползотворяване/ 
обезвреждане 

Съответ-
ствие 

       1      2           3              4               5        6 
Производствени отпадъци 
Отпадъци, 
неупомена- 
ти другаде 
(целулозен 
прах и къси 
целулозни  
влакни) 

 03 03 99           0              0 Не се предават 
на външни 
фирми 

      Да 

Отпадъци  
от смесени 
материали 
(импрегни- 
ран текстил, 
еластомер,  
пластомер)  
(текстилни 
отпадъци) 

 04 02 09           0             0 Не се предават 
на външни 
фирми 

       Да 

Стърготини, 
стружки и 
изрезки от  
черни мета- 
ли 

 12 01 01           0              0 „НОРД” ООД, 
София 

     Да 

Опаковки 
от дървесни 
материали  

 15 01 03           0             0 Не се предават 
на външни 
фирми 

     Да 

Опасни отпадъци 
Нехлорира- 
ни моторни, 
смазочни и  
масла за  
зъбни пре- 
давки на 
минерална 
основа 

13 02 05*          0              0 Не са предавани      Да 

Флуорес- 
центни тръ- 20 01 21*          0            6   броя           Не са предавани       Да 
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Отпадък   Код Оползотво- 
ряване на 
площадката  

Обезвреждане  
на площадката 

Име на външ- 
ната фирма  
извършваща 
операцията по 
оползотворяване/ 
обезвреждане 

Съответ-
ствие 

       1      2           3              4               5        6 
би и други  
отпадъци,  
съдържащи 
живак  
Битови отпадъци 
Смесени 
битови 
отпадъци  

20 03 01            0              0 Звено за  
ССТТБО на 
Община  
Казанлък 

      Да 

 
Таблица 6. Шумови емисии 

Място на 
измерването 

Ниво на звуково 
налягане в dB(А) 

Измерено през 
деня в dB(A) 

Съответствие 

            1                2                3                4 
Точка № 1 70 45.2 ± 0.3 Да 
Точка № 2 70 42.6 ± 0.3 Да 
Точка № 3 70 42.8 ± 0.3 Да 
Точка № 4 70 54.0 ± 0.3 Да 
Точка № 5 70 43.3 ± 0.3 Да 
Точка № 6 70 45.9 ± 0.3 Да 
Точка № 7 70 45.7 ± 0.3 Да 
Точка № 8 70 46.2 ± 0.3 Да 
Точка № 9 70 47.4 ± 0.3 Да 
Точка № 10 70 52.7 ± 0.3 Да 
Точка № 11 70 53.4 ± 0.3 Да 
Точка № 12 70 40.8 ± 0.3 Да 
Точка № 13 70 42.2 ± 0.3 Да 
Точка № 14 70 42.3 ± 0.3 Да 
Точка № 15 70 46.8 ± 0.3 Да 
Точка № 16 70 48.2 ± 0.3 Да 
Точка № 17 70 59.6 ± 0.3 Да 
Точка № 18 70 55.2 ± 0.3 Да 
Точка № 19 70 47.2 ± 0.3 Да 
Точка № 20 70 37.8 ± 0.3 Да 
Точка № 21 70 36.2 ± 0.3 Да 
Точка № 22 70 31.2 ± 0.3 Да 
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Таблица 7. Опазване на подземните води 
Концентрация в 
подземните води, 
съгласно КР 

Показател Точка на 
пробовземане 

Екологи-
чен праг 

Праг на  
Замърся- 
ване 

Резултати 
от мониторинг 

Честота 
на 

монито-
ринг 

Съответ-
ствие 

1 2 3 4 5 6 7 

Първо изпитване 

 Мониторин- 
гов пункт 
№1 - фонов 

     

Амоний 0.12 mg/l 1.2 mg/l 0.016±0.001 mg/l Да, да 
Нитрати 10 mg/l 30 mg/l 17.4±0.5 mg/l Не, да 
Нитрити 0.025 mg/l 0.125 mg/l 0.046±0.001 mg/l Не, да 
Кадмий 1 μg/l 5 μg/l <0.001 mg/l Да, да 
Мед 30 μg/l 100 μg/l <0.006 mg/l Да, да 
Олово 30 μg/l 200 μg/l <0.010 mg/l Да, да 
Хром 5 μg/l 50 μg/l <0.005 mg/l Да, да 
Нефтопро- 
дукти 

 

50 μg/l 500 μg/l <0.14 mg/l 

Два пъти 
годишно 

Да, да 

 Мониторин- 
гов пункт 
№2  

     

Амоний 0.12 mg/l 1.2 mg/l 0.078±0.005 mg/l Да, да 
Нитрати 10 mg/l 30 mg/l 0.513±0.031 mg/l Да, да 
Нитрити 0.025 mg/l 0.125 mg/l 0.017±0.001 mg/l Да, да 
Кадмий 1 μg/l 5 μg/l <0.001 mg/l Да, да 
Мед 30 μg/l 100 μg/l <0.006 mg/l Да, да 
Олово 30 μg/l 200 μg/l <0.010 mg/l Да, да 
Хром 5 μg/l 50 μg/l <0.005 mg/l Да, да 
Нефтопро- 
дукти 

 

50 μg/l 500 μg/l <0.14 mg/l 

Два пъти 
годишно 

Да, да 

 Мониторин- 
гов пункт 
№3 

     

Амоний 0.12 mg/l 1.2 mg/l 0.045±0.003 mg/l Да, да 
Нитрати 10 mg/l 30 mg/l 1.56±0.05 mg/l Да, да 
Нитрити 0.025 mg/l 0.125 mg/l 0.018±0.001 mg/l Да, да 
Кадмий 1 μg/l 5 μg/l <0.001 mg/l Да, да 
Мед 30 μg/l 100 μg/l <0.006 mg/l Да, да 
Олово 30 μg/l 200 μg/l <0.010 mg/l Да, да 
Хром 5 μg/l 50 μg/l <0.005 mg/l Да, да 
Нефтопро- 
Дукти 
 
 

 

50 μg/l 500 μg/l <0.14 mg/l 

Два пъти 
годишно 

Да, да 
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Концентрация в 
подземните води, 
съгласно КР 

Показател Точка на 
пробовземане 

Екологи-
чен праг 

Праг на  
Замърся- 
ване 

Резултати 
от мониторинг 

Честота 
на 

монито-
ринг 

Съответ-
ствие 

1 2 3 4 5 6 7 

Второ изпитване 
 Мониторин-

гов пункт 
№1 - фонов  

   

Амоний 0.12 mg/l 1.2 mg/l 0.039±0.003 mg/l Да, да 
Нитрати 10 mg/l 30 mg/l 20.7±0.6 mg/l Не, да 
Нитрити 0.025 mg/l 0.125 mg/l 0.020±0.001 mg/l Да, да 
Кадмий 1 μg/l 5 μg/l <0.001 mg/l Да, да  
Мед 30 μg/l 100 μg/l <0.006 mg/l Да, да  
Олово 30 μg/l 200 μg/l <0.010 mg/l Да, да 
Хром 5 μg/l 50 μg/l <0.005 mg/l Да, да 
Нефтопро- 
дукти 

 

50 μg/l 500 μg/l <0.14 mg/l 

Два пъти 
годишно 

Да, да 

 Мониторин- 
гов пункт 
№2  

   

Амоний 0.12 mg/l 1.2 mg/l 0.071±0.004 mg/l Да, да 
Нитрати 10 mg/l 30 mg/l 0.436±0.026 mg/l Да, да 
Нитрити 0.025 mg/l 0.125 mg/l 0.046±0.001 mg/l Не, да 
Кадмий 1 μg/l 5 μg/l <0.001 mg/l Да, да 
Мед 30 μg/l 100 μg/l <0.006 mg/l Да, да 
Олово 30 μg/l 200 μg/l <0.010 mg/l Да, да 
Хром 5 μg/l 50 μg/l <0.005 mg/l Да, да 
Нефтопро- 
дукти 

 

50 μg/l 500 μg/l <0.14 mg/l 

Два пъти 
годишно 

Да, да 

 Мониторин- 
гов пункт 
№3 

   

Амоний 0.12 mg/l 1.2 mg/l 0.093±0.005 mg/l Да, да 
Нитрати 10 mg/l 30 mg/l 3.46±0.10 mg/l Да, да 
Нитрити 0.025 mg/l 0.125 mg/l 0.019±0.001 mg/l Да, да 
Кадмий 1 μg/l 5 μg/l <0.001 mg/l Да, да 
Мед 30 μg/l 100 μg/l <0.006 mg/l Да, да 
Олово 30 μg/l 200 μg/l <0.010 mg/l Да, да 
Хром 5 μg/l 50 μg/l <0.005 mg/l Да, да 
Нефтопро- 
дукти 

 

50 μg/l 500 μg/l <0.14 mg/l 

Два пъти 
годишно 

Да, да 
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Таблица 8. Опазване на почви 
Показател Концентрация 

в почвите 
(базово състо- 

яние), 
съгласно КР 

Пробовземна
точка 

Резултати 
от 

монито-
ринг 

Честота на 
монито-
ринг 

Съот-
вет- 
ствие 

        1           2           3           4          5       6 
  Точка № 1 - 

фонова 
   

рН        6.58±0.02  - 1 път на 3 
години 

- 

Хром 35.00±2.01 mg/kg - 1 път на 3 
години 

- 

Олово 82.85±3.63 mg/kg - 1 път на 3 
години 

- 

Кадмий <0.65 mg/kg - 1 път на 3 
години 

- 

Мед 37.84±0.68 mg/kg - 1 път на 3 
години 

- 

Нефтопро- 
дукти 

77±8 mg/kg 

 

- 1 път на 3 
години 

- 

  Точка № 2    
рН        6.89±0.02 - 1 път на 3 

години 
- 

Хром 36.66±2.11 mg/kg - 1 път на 3 
години 

- 

Олово 21.88±0.96 mg/kg - 1 път на 3 
години 

- 

Кадмий <0.65 mg/kg - 1 път на 3 
години 

- 

Мед 20.53±0.37 mg/kg - 1 път на 3 
години 

- 

Нефтопро- 
дукти 

70±7 mg/kg 

 

- 1 път на 3 
години 

- 

  Точка № 3    
рН        6.63±0.02 - 1 път на 3 

години 
- 

Хром 36.11±2.08 mg/kg - 1 път на 3 
години 

- 

Олово 146±6 mg/kg - 1 път на 3 
години 

- 

Кадмий <0.65 mg/kg 

 

- 1 път на 3 - 
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Показател Концентрация 
в почвите 

(базово състо- 
яние), 

съгласно КР 

Пробовземна
точка 

Резултати 
от 

монито-
ринг 

Честота на 
монито-
ринг 

Съот-
вет- 
ствие 

        1           2           3           4          5       6 
години 

Мед 26.59±0.48 mg/kg - 1 път на 3 
години 

- 

Нефтопро- 
дукти 

56±5 mg/kg - 1 път на 3 
години 

- 

  Точка № 4    
рН        8.43±0.02 - 1 път на 3 

години 
- 

Хром 41.36±2.38 mg/kg - 1 път на 3 
години 

- 

Олово 40.52±1.78 mg/kg - 1 път на 3 
години 

- 

Кадмий <0.65 mg/kg - 1 път на 3 
години 

- 

Мед 26.17±0.47 mg/kg - 1 път на 3 
години 

- 

Нефтопро- 
дукти 

322±32 mg/kg 

 

- 1 път на 3 
години 

- 

  Точка № 5    
рН        7.61±0.02 - 1 път на 3 

години 
- 

Хром 43.12±2.48 mg/kg - 1 път на 3 
години 

- 

Олово 1203±53 mg/kg - 1 път на 3 
години 

- 

Кадмий <0.65 mg/kg - 1 път на 3 
години 

- 

Мед 38.88±0.70 mg/kg - 1 път на 3 
години 

- 

Нефтопро- 
дукти 

147±15 mg/kg 

 

- 1 път на 3 
години 

- 
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Таблица 9. Аварийни ситуации 
Дата на 

инцидента 
Описание 

на инцидента 
Причини Предприети 

действия 
Планирани 
действия 

Органи, 
които са 
уведомени

        1          2        3           4           5        6 
09.10.2007 г. Взрив в смивния 

апарат под 
центрофуга № 2 
в обект 15А. От 
ударната вълна 
загива един 
работник, 
разрушено е 
технологично 
оборудване и 
част от 
четириетажната 
сграда. 
Вследствие на 
разлагане на 
нитроцелулоза и 
изтичане на 
киселини в 
обект 15А се 
образува мъгла 
от пари на сярна 
и азотна 
киселини и 
азотни и серни 
оксиди. Поради 
прекъсване на 
процеса на 
нитриране на 
междинен 
стадий след 
известно време 
започва 
саморазлагане 
на нитроцелуло-
зата в 
нитраторите и 
отделяне на 
голям обем 
азотни оксиди. 
Последователно 
се саморазлагат 
4 нитратора (по 
30-35 кг 
нитроцелулоза). 

Неподаване 
на вода в 
смивния 
апарат 
преди 
изпразване 
на 
центрофуга
та от 
нитроцелу-
лоза – грубо 
нарушение 
на 
технологич-
ния процес 
от страна на 
загиналия 
работник. 

Изключване ел. 
захранването 
на обекта. 
Уведомяване 
на съответните 
органи. 
Сформиране на 
аварийна група. 
Затворен е 
крана и е спрян 
разлива на 
киселина.  
Изтеклата на 
пода киселинна 
смес (5-10 кг) е 
измита с вода. 
Изпусната е 
киселината от 
напорния съд в 
депото. 6.4 т 
нитрационна 
смес от 
нитраторите са 
изпуснати в 
езеро-утаител 
по 
канализацията, 
чийто изход 
към 
водоприемника 
е затворен. 
Водите от 
езерото не са 
били 
изпускани. 
Проверено е 
състоянието на 
нитраторите. 
Осигуряване 
обекта с вода 
от ППЗ на 
„Арсенал” АД. 

1.Извънреден 
инструктаж 
на 
работниците 
от цех 2/320; 
2.Актуализа-
ция при 
необходимост 
на работни 
инструкции 
на обект 15А; 
3.Изработка 
на 
устройство, 
което да 
отваря крана 
за водата при 
вдигане 
камбанката на 
центрофугата, 
да се 
предвиди и  
сигнализация, 
че водата е 
пусната; 
4.Блокиране 
на вдигането 
на камбаната 
преди да е 
пусната 
водата в 
смивния 
апарат; 
 5.До 
изпълнение 
на точки 3 и 4 
н-к смяната 
да присъства 
по време на 
нитрация и 
следи за 
пускането на 
водата в 
смивния 

РИОСВ -  
Стара 
Загора,  
ППЗ на 
„Арсенал” 
АД,  
ГЗ на 
община 
Казанлък, 
кмет на 
община 
Казанлък 



 54

Дата на 
инцидента 

Описание 
на инцидента 

Причини Предприети 
действия 

Планирани 
действия 

Органи, 
които са 
уведомени

        1          2        3           4           5        6 
Отделящите се 
азотни оксиди 
по вентилацията 
постъпват в 
абсорбционната 
инсталация, 
която не е 
разчитана да 
улавя ефективно 
замърсители 
при аварийна 
ситуация. 
Вследствие това 
по-голямата 
част от азотните 
оксиди не се 
абсорбират и 
излизат през 
комина като 
газов поток с 
интензивен 
оранжев цвят. 
Пробите, 
направени от 
представители 
на РИОСВ на 
територията на 
и извън 
производствена-
та площадка на 
„Арсенал” АД, 
не показаха 
превишение на 
нормите на 
замърсителите 
във въздуха. Не 
са получени 
оплаквания за 
въздействие 
върху здравето 
на работещите и 
населението.  

апарат след 
спиране на 
центрофуги-
те.  
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Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на 
инсталацията, за която е предоставено КР 
Дата на  
оплакване- 
то или 
въз- 
ражението 

Приносител 
на оплаква- 
нето   

 Причини Предприети 
действия 

Планирани 
действия 

Органи, 
които са  
уведомени

        1           2        3            4           5        6 
        -           -        -            -           -         - 
 
 
 
Еколог:_________________ (инж. Владева) 
 
Р-л ОП 2/300:____________ (инж. Дачов) 
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8. ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

Декларация 
 

         Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената 
информация в Годишният доклад за изпълнение на дейностите, за които е 
предоставено комплексно разрешително №110/2006 г.  на „Арсенал” АД, Завод 3, 
гр. Казанлък; оператор – „Арсенал” АД, Завод 3, гр. Казанлък. 
 
          Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или 
МОСВ на копия от този доклад на трети лица. 
 
 
 
Подпис:______________________________                       Дата: 10.05.2008 г. 
               (упълномощено от организацията лице)  
 
Име на подписващия: Станил Михалев Станилов 
 
Длъжност в организацията: първи заместник изпълнителен директор  
 


